
Mooie tijd 

De laatste maand van het kalenderjaar is aangebroken en we kunnen 

terugkijken op een mooi en leuk Sinterklaasfeest. Ons koor heeft voor het 

eerst heeft kunnen optreden, waardoor de sfeer er bij binnenkomst meteen in 

zat.  

Op dit moment is de school alweer helemaal omgetoverd in Kerstsfeer, altijd 

een hele gezellige periode. Jammer dat de maatregelen maken dat we u niet 

fysiek in de school kunnen ontvangen, maar kerst willen we zeker samen met 

u vieren. Hoe we dit gaan doen, houden we nog even als verrassing. 

 

Naast alle schoolse zaken is er op bestuurlijk niveau ook ontwikkeling.  

Zo heeft het bestuur, bureau Leeuwendaal  ingeschakeld om te onderzoeken 

hoe voltijds HB-onderwijs in Nederland bekostigd wordt. Daarnaast zullen er 

verschillende scenario’s (2 à 3) uitgewerkt voor onze HB-afdeling. Dit alles 

vindt plaats tussen november 2020 en begin maart 2021. 

Leeuwendaal heeft hiervoor een stappenplan opgesteld dat met team en MR is 

gedeeld. Als hier iets concreets uitkomt dan laten wij u dit zeker weten. 

 

Natuurlijk zitten wij in de tussentijd niet stil. Zo staat er mooi HB-onderwijs 

dat we steeds verder door ontwikkelen en dit willen we ook graag met 

iedereen delen. Zo heeft de website recent een update gehad.  

En zien we dat we voorzichtig weer mailtjes krijgen van geïnteresseerde 

ouders. Ons streven is kinderen aan te nemen in de groepen 5 t/m 8, passend in 

ons schoolprofiel,. Dus kent u ouders die interesse hebben in voltijds HB-

onderwijs voor hun kind(eren), laat het ze weten, ze kunnen dan contact 

opnemen met Manon-Yvette. 

 

Als laatste wil ik een oproep doen aan u als ouder/verzorger, want voor de MR 

van de OBB zoeken we een ouder die de HB-afdeling wilt vertegenwoordigen. 

In de MR zit al een leerkracht en Lydia als directie, maar is een ouder van 

groot belang, zeker in deze periode van de HB-afdeling. Binnenkort komt er 

via Social Schools een bericht over de aanmelding. 

 

Tot slot, hopen wij u op donderdag 17 december a.s. (digitaal) te zien, als dit 

niet lukt, hele fijne dagen en een mooi, gezond en gelukkig 2021! 

 

Manon-Yvette en Lydia 
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Kerst 

 

Gelukkig kunnen we de kerstviering volgende week donderdag 17 december 

van 17-19u  door laten gaan. We gaan met de kinderen gourmetten. We willen 

u vragen uw zoon/dochter een pakketje vlees/vis mee te geven  wat hij/zij zelf 

kan afbakken. Ook champignon, paprika of andere groenten die afgebakken 

kunnen worden zodat we coronaproof kunnen gourmetten. Wij verzorgen, 

zoals eerder aangegeven het toetje en het drinken.  

De kinderen verwachten we om 17u (in kerstsfeer en in –stemming) bij het 

hek aan de ingang bij de Spelevanck. We willen u vragen om uw zoon of 

dochter daar om 19u weer op te halen. Waarbij we u met klem willen vragen 

de coronaregels goed in acht te nemen, zo zullen wij als team dit ook doen. 

We maken er met zijn allen een mooie avond van!  

 

 

Ouders en kerst 
 
We beseffen ons dat het voor u als ouder, in 

deze langdurige coronaomstandigheden 

waarin u niet in de school kunt komen, soms 

lastig is om de betrokkenheid met de school 

te voelen en het zicht te hebben op wat uw 

kind meemaakt op school. We proberen u 

daar zoveel mogelijk bij te betrekken door 

ook op Social Schools veel informatie te 

plaatsen, soms voorzien van foto’s of 

filmpjes. Hou dit goed in de gaten, want het 

geeft u een mooi kijk op waar de kinderen 

mee bezig zijn. Verder willen we u mede om 

die reden ook vragen om op 17 december 

aanstaande vrij te houden tussen 17.15 en 

18.45 uur. Meer informatie over het hoe en 

waarom volgt uiterlijk woensdag 16 december.  

 

 

Open dagen VO-scholen 
 

In januari starten de open dagen van het Voortgezet Onderwijs. In verband 

met de richtlijnen van het RIVM mogen alleen leerlingen van groep 8 met hun 

ouders langskomen. Houdt u er ook rekening mee dat voor het bezoeken van 

een Open Dag u van tevoren aangemeld moet zijn bij de vo-school.  
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Aanpassingen studiedagen 
 

Op veler verzoek is er gekeken naar de mogelijkheid om de studiedagen aan te 

passen zodat ze iets logischer passen aan de vrijde dagen. Inmiddels kunnen 

we u mededelen dat dat gelukt is en kunt u in het schema in deze nieuwsbrief 

de juiste aangepaste vrijde dagen vinden.  

 

 

Vakantierooster, incl. studiedagen 
 
Kerstvakantie:  21 december – 1 januari 

Voorjaarsvakantie: 22 – 26 februari 

Goede vrijdag:  2 april 

Pasen:   3 – 4 april 

Koningsdag:  27 april 

Meivakantie:  26 april – 7 mei 

Hemelvaart:  13 – 14 mei 

Pinksteren:  24 mei 

Zomervakantie: 12 juli – 20 augustus 

 

Vrije middag (12 uur) 

Vrijdag   18 december 

Dinsdag  9 februari 

Vrijdag   9 juli 

 

Studiedagen: 

Vrijdag   vrijdag 26 maart  donderdag 1 april 

Woensdag  woensdag 26 mei  dinsdag 25 mei 

 

 

 

 

 


