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Belangrijke data
Beste ouders, verzorgers,

08-06-2020

Maandag 8 juni as. mogen we alle kinderen weer tegelijk
welkom heten in de school. U heeft deze week zowel via
de mail als Parro een uitgebreide toelichting ontvangen
wat betreft de volledige heropening.

Volledige heropening
school

Naast dat we de afgelopen week volop bezig zijn
geweest met allerlei zaken die urgent geregeld moeten
worden, zijn we ook volop bezig met het komende
schooljaar. In deze nieuwsbrief is het volledige
vakantierooster
2020-2021
opgenomen
inclusief
studiedagen, vrije middagen en een verlengde
meivakantie in 2021.

Studiedag (alle kinderen
vrij)

10-07-2020

10-07-2020
Start zomervakantie
Hoedenproject groep 7

Het derde rapport van de kinderen zal anders zijn dan
iedereen is gewend. Daar waar tot en met het tweede
rapport met name behaalde cijfers centraal stonden, zal
dit het derde rapport niet het geval zijn. Hierover volgt
binnenkort meer informatie. Dat geldt ook voor de
gesprekken met ouders, verzorgers en kinderen, gezien
het gegeven dat de tweede ronde in maart is komen te
vervallen.
De communicatie zal vanaf nu weer voornamelijk via
Parro plaatsvinden. Alleen bij urgente zaken zoals
bijvoorbeeld het voorstel roosterwijziging tot einde
schooljaar, worden beide kanalen (Parro en mail
Parnassys) gebruikt.

Vriendelijke groeten, Team Willem de Zwijger

Pagina 1 van 2

Vakantierooster 2020-2021 inclusief overige dagen
BO: eerste schooldag 2020

24 augustus 2020

Studiedag WdZ

16 september 2020 (alle kinderen vrij)

Herfstvakantie

19 okt. t/m 23 okt. 2020

Vrije middag

4 dec. 2020 (dag voor Sinterklaasavond)

Vrije dag

18 dec. 2020 (dag voor de Kerstvakantie)

Kerstvakantie

21 dec. 2020 tm 1 jan. 2021

Vrije middag

12 febr. 2021 (dag voor voorjaarsvakantie)

Krokusvakantie

15 febr. t/m 19 febr. 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Meivakantie

26 april t/m 14 mei 2021 (drie dagen verlengd t/m Hemelvaart)

Koningsdag

27 april 2021 (valt in meivakantie)

Bevrijdingsdag

5 mei 2021 (valt in meivakantie)

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021 (valt in meivakantie)

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Studiedag WdZ

23 juli 2020 (alle kinderen vrij)

Zomervakantie 2021

26 juli t/m 3 september 2021

BO: eerste schooldag 2021

6 september 2021

Aanmelden/inschrijven? Graag!
Wordt uw zoon of dochter in 2020 of begin 2021 vier jaar?
U bent van harte welkom om alvast kennis te maken en/of
uw kind(eren) in te komen schrijven! Inschrijfformulieren zijn
bij Lous verkrijgbaar. Met het oog op groepsindelingen en
het aantal te formeren groepen de komende jaren is het
prettig om te weten hoeveel nieuwe kinderen we mogen
verwachten.

Nieuwe speeltoestellen
We willen ouders, verzorgers heel erg bedanken voor het gegeven dat zij de ouderbijdrage
hebben willen schenken aan nieuwe speeltoestellen. Samen met Maurits van der Cingel
(Cingel Straatwerk) wordt er een plan gemaakt om beide speelpleinen opnieuw in te richten
met mooie materialen. We houden u op de hoogte!

Welkom: In juni worden Buck en Daan 4 jaar.
Van harte gefeliciteerd!
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