
  

Nieuwsbrief 11 schooljaar 2019-2020 
 

Belangrijke data: 
3 juli Juf Charise jarig 

3 juli Rapport mee 

8 juli Juf Yvonne jarig 

13 juli Juf Willeke jarig 

14 juli Afscheid en musical groep 8 

16 juli 13.00-13.45 uur: Kennismaking nieuwe groep 

17 juli 12.00 uur: Start zomervakantie 

16 aug. Juf Jolijn jarig 

22 aug. Juf Gerda jarig 

 

Kennismakingsmiddag  
 

We naderen het einde van het schooljaar en zo komt ook de kennismakingsmiddag 

(donderdag 16 juli) met de nieuwe leerkracht(en) dichterbij. In het kader van het 

pedagogisch klimaat vinden wij dit moment van kennismaken erg belangrijk. Om ervoor 

te zorgen dat kinderen voor de vakantie al kennis kunnen maken, is het volgende 

bedacht: 

 

Van de kinderen die op dit moment in groep 1 zitten, worden twee groepen gemaakt 

(groep 1/2A en groep 1/2B zoals ingedeeld). Zij zullen verblijven in de kleuterlokalen 

met hun nieuwe leerkracht(en). 

 

De kleuters van de huidige groepen 2 worden opgesplitst in twee groepen en deze twee 

groepen maken kennis met hun toekomstige leerkracht op het plein bij de hoofdingang.  

 

De huidige groepen 3 tot en met 7 blijven tijdens de kennismakingsmiddag gewoon in 

hun eigen lokaal zitten en de toekomstige leerkracht(en) gaat/gaan naar dit lokaal toe.  

 

Op deze manier houden we zoveel mogelijk rekening met het geldende Corona protocol, 

maar ook met het sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind(eren). Mocht u vragen 

hebben, dan hoor ik dit graag. 

 

Richard Kwak 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.zevensprong.nu/


Schaken 
 

Aan de schaakleerlingen en ouders,                                        

Dit schoolseizoen zijn er geen naschoolse schaaklessen meer. Hierover 

heb ik overleg gehad met de schooldirectie. De reden is dat het RIVM 

geen externe volwassenen toelaat op school. We hopen dat we de 

tweede week van september weer kunnen beginnen. 

Dat is weer op donderdag van 14-15 uur. Voor nieuwe leerlingen is altijd ruimte. Dat 

kan echter alleen als de richtlijnen van het RIVM dat toelaten. Hierover heb ik eind 

augustus overleg met de schooldirectie. Van de huidige lesserie hebben de leerlingen 

zes lessen gehad. Dat betekent dat ze er nog negen tegoed hebben. Wie nog niet 

betaald heeft, kan dat in september doen. Vier leerlingen maken de huidige lesserie 

online af. Mochten er begin september geen lessen op school mogelijk zijn, dan kijken 

we of er andere mogelijkheden zijn. Wie zelf wil schaken in de zomer kan 

altijd www.chessmatec.com doen. Zie voor meer 

mogelijkheden www.schaakacademieapeldoorn.nl/zelf-leren-schaken 

Rond 1 september neem ik weer contact op. 

Je kan me altijd mailen als je vragen hebt. 

Vriendelijke groet, 

Karel van Delft 

 

Vakanties en vrije dagen 2020-2021 
 

Hieronder de vakanties van volgende schooljaar op een rijtje, aangevuld met de rest 

van de vrije (studie)dagen. Dan kunt u hier alvast rekening mee houden in uw agenda. 

 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020  

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021  

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021  

Pasen 2 april t/m 5 april 2021  

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021  

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021  

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021  

 

Studiedagen voor alle leerlingen  

vrijdag 16 oktober: hele dag  

maandag 1 februari: hele dag 

donderdag 1 april: vanaf 12.00 uur 

maandag 21 juni: vanaf 12.00 uur 

vrijdag 16 juli: vanaf 12.00 uur 

 

Extra studiedagen voor kleuters  

vrijdag 6 november: hele dag  

maandag 15 februari: hele dag 

donderdag 3 juni: hele dag 
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