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Fijne vakantie!
Het is vreemd om dit schooljaar af te ronden, terwijl we eigenlijk ook pas net
weer gezamenlijk op school gestart zijn. Toch zitten we in de afrondende fase
en zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
We weten uiteraard niet hoe de richtlijnen vanuit het RIVM na de zomervakantie zullen zijn, maar we gaan ervan uit dat we kunnen blijven werken met de
aangepaste schooltijden. Op vrijdag 21 augustus ontvangt u een “welkom
terug” mail met de laatste updates.
Ik ben inmiddels weer voldoende hersteld om mijn werkzaamheden op te
pakken en wil iedereen bedanken voor de lieve berichtjes, kaartjes en bloemen.
Het volledige overzicht van de groepsformatie:
Groep 1-2

Juf Leny en juf Lemke

Groep 3

Juf Irina

Groep 4

Juf Ellie en 1 dag juf Anja Bruers (tot herfstvakantie)

Groep 5

Juf Anna en 1 dag juf Anja Bruers (tot herfstvakantie)

Groep 6

Meester Sander en 2 dagen juf Mascha

Groep 7

Juf Femke en 2 dagen meester Sander

Groep 8

Juf Jennifer en 1 dag juf Mascha

Belangrijke data:
Geniet van de vakantie en wij zien jullie heel graag terug op
maandag 24 augustus.
Met vriendelijke groet,
Mirella Wilborts
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Afscheid groep 8
Kampactiviteiten:
We hebben erg genoten van alle activiteiten die voor ons zijn georganiseerd!!!
Groetjes Lucas en Britt

Een heerlijk ontbijt

Broodje hamburger
Spelletjes in het bos

Jungle Bingo
Waterfestijn/ buikschuiven

Musical:
Film

Bamboe bos
Cammeleur
Première avond……...
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Vakanties en vrije dagen 2020 – 2021
Ook voor komend schooljaar is het weer gelukt een passend jaarrooster te maken. Omdat het een lang schooljaar is, hebben we in overleg met onze MR besloten in de maand juni een extra week vakantie toe te kennen. Alle vakanties en
vrije dagen ziet u in onderstaand schema.
Eerste schooldag
Maandag 24 augustus 2020

Vakanties
Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
Maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Vrijdag 23 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Overige vrije dagen:
Woensdag 16 september
Maandag 26 oktober
Donderdag 28 januari
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Dinsdag 27 april
Maandag 24 mei
Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni
Maandag 5 juli
Vrijdag 23 juli

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Studiedag
Koningsdag
2e Pinksterdag
extra vakantieweek
Studiedag
Studiedag

Start nieuwe schooljaar
Maandag 6 september 2021
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Schooltijden
We starten het schooljaar met de aangepaste tijden zoals we dat de laatste weken
ook gedaan hebben.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

8.30-14.15 uur

8.30-11.45 uur
Groep 1-2 vrij

Ouders (respons 74 %)

Medewerkers (respons 100 %)

Vernieuwde website online
Leerlingen (respons 100 %)

Uit de peilingen van de afgelopen weken is gebleken dat een ruime meerderheid
graag ziet dat het continurooster definitief wordt ingevoerd. U heeft hierover eerder
bericht gehad en kunnen lezen dat we tot de herfstvakantie tijd nodig hebben om
wat verdiepend onderzoek te doen.
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Luizenpluizen
Juf Leny
40 jaar op Sint Jan!

Juf Leny is op een passende manier verrast met
tekeningen; zelfgemaakte bloemen, cadeaubonnen en natuurlijk een
oorverdovend applaus van alle kinderen!

Vernieuwde website online
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Luizenpluizen
Zomerspelen?
Thuisspelen!

Heb jij zin in een leuk avontuur deze zomer? Doe dan mee met de Thuisspelen! Tijdens
de Thuisspelen (week 33) zal er in de vijf traditionele groepen elke dag een verhaal te
beleven zijn met een superleuke thuisactiviteit.
Voor deze Thuisspelen zijn er zelfs vijf unieke thema’s! De dag wordt begonnen met een video, waarna
jullie (de kinderen) zelf aan de slag kunnen. De hulp
van kinderen is weer hard nodig bij alle groepen!
Je kunt jezelf digitaal aanmelden via onze website:
www.dongensejeugdraad.nl.
Het inschrijfgeld voor de fysieke dag bedraagt €2,50
en de online inschrijftermijn loopt tot en met 24 juli
2020.
Een aantal handige data:
Inschrijving Thuisspelen (inschrijving is alleen verplicht voor de sport en speldagdelen)
01 juli 2020 – 24 juli 2020

Vernieuwde website online

Ophalen gele doe-boekje:
25 juli 2020

De Thuisspelen:
10 augustus 2020 – 14 augustus 2020
Sport en spel dagen:
Dinsdag 11 augustus: Groep 5-6
Woensdag 12 augustus: Groep 3-4 en groep 1-2 Heilig Hart
Donderdag 13 augustus: Groep 7-8 & de brugklas en groep 1-2 Noorderpoort

We hopen jullie allemaal te ontmoeten!

Stichting Dongense Jeugdraad
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