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Schooljaar 2020-2021    Vrijdag 23 april 2021 

 

Agenda 26 april  Vossenjacht  

 27 april  Koningsdag (iedereen is vrij) 

 3 t/m 14 mei Meivakantie  

Vossenjacht 

Aanstaande maandag houden wij met de hele school een vossenjacht. 

De groepen 1 t/m 3/4 zullen dit op het voetbalveld doen in de vorm van 

spelletjes. De groepen 4/5 t/m 8 zullen in het park achter de school op 

jacht gaan naar de verstopte vossen. Omdat wij ons ook bij deze 

activiteit aan de corona-maatregelen moeten houden, gebeurt dit volgens 

een schema zodat niet alle kinderen tegelijkertijd buiten zijn. De rest van 

de dag zullen zij met hun eigen groep andere activiteiten doen.  

In de ochtendpauze krijgen alle kinderen van de ouderraad een appeltje en limonade. Wilt u aan uw kind 

een lege beker meegeven? Tussen de middag staat Snackkar Raymond op het schoolplein en mogen de 

kinderen hier iets lekkers ophalen. Van tevoren hebben zij in de klas al kunnen aangeven wat zij graag 

willen eten.  

’s Middags krijgt iedereen nog een ijsje, het lijkt warempel wel een echt schoolreisje! 

Het is handig als uw kind makkelijke kleding aan heeft op deze dag. 

De schooltijden zijn gewoon van 8.30 uur tot 14.20 uur.  

 

Wij wensen iedereen heel veel plezier deze dag en natuurlijk ook een fijne Koningsdag!  

 

Vakantierooster 

In deze Rietkraagberichten krijgt u van ons een overzicht van de reguliere vakanties in het nieuwe 

schooljaar. De MR heeft deze week met het voorstel ingestemd. Nog niet bekend zijn de eventuele 

studiedagen. 

Volgend schooljaar hebben we te maken met een kort schooljaar (39 weken). Dat betekent dat de 

mogelijkheid om studiedagen te plannen beperkt is. De leerlingen moeten namelijk een minimumaantal 

lesuren gevold hebben aan het eind van hun schoolcarrière.  

We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden en ik zal u daar na de meivakantie verder over 

informeren. 

Vakanties in het nieuwe schooljaar 

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie:  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Pasen:  15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie:  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart:  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren:  5 en 6 juni 2022 

Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022 
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Onderzoek continurooster 

We hebben met het team en de MR de uitkomsten van de enquête over de schooltijden besproken. De 

meningen lopen nog erg uiteen en er zijn nog veel vragen. 

Er is behoefte aan tijd en ruimte om als team goed onderzoek te doen om zo tot een afgewogen voorstel te 

komen zodat deze vervolgens aan u voorgelegd en toegelicht kan gaan worden. Die tijd heeft corona ons 

dit schooljaar ontnomen. Dit betekent dat wij voor de zomervakantie nog geen besluit genomen zullen 

hebben. We willen voorkomen dat we na een verandering van de schooltijden daarop terug moeten komen 

omdat we te gehaast besloten hebben.  

We houden het huidige systeem aan omdat dit nu loopt en we de hoeveelheid aanpassingen willen 

beperken. Deze gedachte wordt ook door de MR ondersteund.  

 

Dank voor het invullen van de enquête over de bijdragebereidheid bij een eventueel continurooster. Ik zal 

de uitkomst in de volgende Rietkraagberichten met u delen. 

 

René Veenstra 

 

Kijkmomenten voor nieuwe ouders 

In overleg met de andere scholen is besloten om ouders van nieuwe kleuters de mogelijkheid te geven om 

de school te bezichtigen. Omdat we toch voorzichtig willen zijn, zullen we deze afspraken na schooltijd 

inplannen. Wij vragen ouders tijdens dit bezoek een mondkapje te dragen en niet te komen als ze 

coronagerichte klachten hebben. Helaas kunnen wij geen kopje koffie of thee aanbieden. Dit hopen wij op 

een later moment allemaal weer in te kunnen halen tijdens een ander informatie-moment. 

 

 

Wijzigingen doorgeven 

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

U kunt deze gegevens zelf aanpassen in het Ouderportaal. Heeft u geen inloggegevens 

ontvangen, stuurt u dan een email naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl  
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