
Start nieuw schooljaar 

Na een fijne vakantie is het team van de HB-afdeling er weer helemaal klaar voor. De lokalen 

zijn ingericht en de startvergadering hebben we net achter de rug.  

De leerlingen van groep 5/6 zitten in de groep bij Nathalie (maandag en vrijdag) en Nelleke 

(dinsdag t/m donderdag). De leerlingen van groep 7/8 zitten in de groep bij Youandi (maandag 

t/m woensdag) en Caspar (donderdag en vrijdag). 

Onze locatie is de Bijvanck en de lestijden zijn gelijk aan vorig schooljaar: 

Ma/di/do/vrij: 8.15 – 14.15 uur 

Woe:       8.15 – 12.15 uur        

Elmira zal als onderwijsassistent ondersteunende werkzaamheden verrichten op: maandag, 

dinsdag en donderdag. 

 

Ook wij als directie hebben er zin in. We hebben een nieuw kantoor, het speellokaal is 

vervangen door een directiekamer. Deze directiekamer kunt u op de volgende manier vinden:                                                    

Door de hoofdingang meteen naar links, 

Door de rode klapdeuren en dan de 1e kamer aan de linkerkant. 

Manon-Yvette haar werkdagen zijn: Maandag, dinsdag en woensdag 

Lydia haar werkdagen zijn: dinsdagmiddag en donderdagochtend 

Maak gerust een afspraak als er vragen zijn, die de leerkracht van uw kind niet weet te 

beantwoorden. Onze mailadressen zijn: 

Manon-yvette@obblaricum.nl 

Lydia@obblaricum.nl 

Ook zijn we telefonisch bereikbaar onder 06-24237349 (tel.nr. van Manon-Yvette). 

 

We hopen er met elkaar een mooi nieuw jaar van te maken met nieuwe kansen, tot ziens! 

Manon-Yvette en Lydia 
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Coronamaatregelen 

Helaas ontkomen we er niet aan om ons te houden aan maatregelen die door de RIVM en de 

onderwijsbonden met elkaar hebben opgesteld. 

Dus blijf thuis bij: 

• Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden 

en koorts. 

• Als een gezinslid verkouden is en/of koorts heeft 

Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. 

Bent u of een van de gezinsleden in een land op vakantie geweest, dat als risicogebied bekend 

staat, dan mag uw kind(eren) de eerste 14 dagen na terugkomst niet op school komen. 

Wilt u ons informeren als bovenstaande op uw kind van toepassing is. 

 

In verband met de Coronamaatregelen kunnen we nog geen ouders in de school en op het 

plein toelaten. Het contact met u zal via e-mail, telefoon of videobellen zijn. 

Kinderen nemen bij het hek afscheid en worden door de eerste 2 weken door de leerkrachten 

op het plein opgevangen.  Alle leerlingen maken gebruik van de ingang met de gele deur 

(Spelevanck). 

Fruit 

Dit schooljaar vragen wij u als ouder zelf het fruit voor uw kind te verzorgen voor in de kleine 

pauze. We zijn gestopt met het afnemen van schoolfruit. 

Gymrooster 

Onze kinderen gymmen op de volgende dagen: 

Groep 5/6: Woensdag & Vrijdag 

Groep 7/8: Dinsdag & Donderdag 

ICT 

Voor beide groepen is er een nieuw Clevertouch Bord besteld, deze worden begin september 

geïnstalleerd.  

 

Vakantierooster, incl. studiedagen 

Herfstvakantie:  12 – 16 oktober 

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 
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Studiedagen: 

Maandag   31 augustus   

Donderdag  8 oktober 

Vrijdag    26 maart 

Woensdag  26 mei 

Informatieavond – 14 september 2020 

De informatieavond zal dit schooljaar niet fysiek op school plaats vinden. Vermoedelijk zal dit 

online plaats gaan vinden. Hoe we dit concreet gaan doen, laten we u na de studiedag van 31 

augustus weten 
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