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Na 8 juni
Gisteravond hebben we het protocol gekregen met richtlijnen die vanaf 8 juni gaan gelden. De belangrijkste verandering is natuurlijk dat alle kinderen weer alle dagen naar school mogen. Ook de kinderen
die net 4 jaar zijn geworden of de komende weken 4 jaar worden, zijn van harte welkom. Een aantal
andere zaken moeten we volgende week nog even goed bekijken. Ook dan pas horen we definitief of
de volledige opening van de scholen vanaf 8 juni door mag gaan. In de loop van volgende week zult u
een brief ontvangen met alle maatregelen die vanaf maandag 8 juni zullen gelden.
Vakantierooster 2020-2021
De vakantieplanning voor volgend schooljaar is bekend.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Pasen:
Koningsdag:
Meivakantie:
Pinksteren:
Zomervakantie:

maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
vrijdag 2 april
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

De studiedagen en –middagen staan nog niet vermeld in dit overzicht. We zijn druk bezig met de planning hiervan. Zodra we deze data weten, hoort u dat van ons. De schooltijden voor alle groepen blijven volgend schooljaar hetzelfde als afgelopen jaar.
Schoolreizen
Zoals jullie wellicht al wel in de media hebben gelezen, is het advies aan alle basisscholen om niet op
schoolreis en—kamp te gaan. Wij denken dat het goed is om ons aan dit advies te houden. Bovendien
willen diverse locaties ook nog geen grote groepen ontvangen. We zijn wel aan het bedenken hoe we
een leuke afsluiting kunnen organiseren voor alle kinderen en met name voor groep 8. We zijn in overleg met de ouderraad hoe we dit vorm gaan geven.

Rooster aankomende week:
maandag 1 juni:
dinsdag 2 juni:
woensdag 3 juni:
donderdag 4 juni
vrijdag 5 juni:

kinderen vrij! (2e pinksterdag)
groepen 1, 3, 5 en 7
groepen 2, 4, 6 en 8
groepen 1, 3, 5 en 7
groepen 2, 4, 6 en 8

Bekijk ook onze website en SchoolApp

www.obsdevlinderhof.nl
Onder voorbehoud van typefouten.

