Weeknieuws nr. 29

12 juni 2020

AGENDA
Datum
22-25 juni
23 juni
26 juni
3 juli

Activiteit
Contactavonden on-line
Oud papier
Rapport mee
Start zomervakantie om 12:15 uur

Formatie 2020-2021
Het einde van dit bijzondere schooljaar nadert in hoog tempo. Achter de schermen zijn we al
bezig met het komende schooljaar. De personeelsbezetting is altijd weer een behoorlijke
puzzel. Het is afhankelijk van de leerlingenaantallen en uiteraard van de beschikbaarheid van
het personeel. We kunnen wel alvast melden dat we volgend schooljaar met 8 groepen gaan
werken, waarbij we geen combinatiegroepen zullen hebben.
Er zal wel een wijziging komen in het team. Afgelopen woensdag
heeft juf Annelies Dijkstra van groep 4 met succes de
schoolleidersopleiding afgerond. Daarnaast mogen we vandaag
melden dat zij per 1 augustus directeur zal zijn van OBS de Lamer en
OBS de Lantscheene.
We wensen haar veel plezier en willen haar natuurlijk van harte
feliciteren met beide successen!
Bovenstaande betekent dat er gezocht moet worden naar een
vervanger voor juf Annelies. We hopen de personeelsbezetting voor volgend schooljaar in
het volgende Weeknieuws bekend te maken.

Oudergesprekken
In de week van 22 t/m 25 juni vinden de oudergesprekken plaats. Omdat
ouders tot de zomervakantie niet in school mogen komen, zullen we dat
digitaal doen (Google Meet). De groepsleerkrachten maken hierover de
afspraken met de ouders.

Vakantierooster 2020-2021
Zomervakantie 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie 2021

04-07-2020
10-10-2020
19-12-2020
20-02-2021
02-04-2021
27-04-2021
01-05-2021
13-05-2021
23-05-2021
10-07-2021

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

16-08-2020
18-10-2020
03-01-2021
28-02-2021
05-04-2021

t/m
t/m
t/m
t/m

09-05-2021
16-05-2021
24-05-2021
22-08-2021

Naast de, door de overheid vastgestelde, vakantiedagen zullen de kinderen ook een enkele
keer een vrije dag hebben als gevolg van studiedagen van het personeel:
• 30 september 2020
• 7 januari 2021
• 3 maart 2021
• 26 april 2021
• Nog 1 woensdag. Deze zal in de loop van het schooljaar
ingepland worden.
Andere data die al bekend zijn:
• 18 september 2020 Comprix in beweging (sportdag voor alle groepen 8 van Comprix)
• 17 maart 2021 Open dag
• 7 april 2021 Schoolvoetbaltoernooi
• 23 april 2021 Koningsspelen
• 19 mei 2021 Schoolkorfbaltoernooi

