
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
       Oss, 1 juli 2020 
 

 ALGEMEEN 
 
 
Lieve mensen,  
Nog heel even…... Wat een jaar! Wat een raar jaar! Na de carnavalsvakantie maakten we kennis 
met het woord Corona en in het weekend van 14/15 maart viel de beslissing dat Nederland in een 
intelligente lockdown ging. De scholen sluiten! Pakketjes maken, Teams installeren, Thuis 
onderwijs, Onderwijs op afstand, Opvang op school…wat o zo vertrouwd is moeten loslaten en 
tegelijkertijd samen naar manieren zoeken om elkaar op een hele andere manier vast te houden. 
Samen onderweg naar het nieuwe normaal. 11 mei zijn we met halve groepen halve dagen weer 
opgestart en gelukkig vanaf 8 juni de kinderen weer samen terug op school. 
 
Ook voor het afscheid van groep 8 moest iets anders bedacht worden, want ons normale afscheid 
kan niet met de huidige maatregelen. Opnieuw deden we een beroep op de flexibiliteit en 
creativiteit en dat is goed gelukt. Groep 8 leerlingen transformeerden zich de afgelopen weken tot 
echte filmsterren. De kinderen gaan er vol voor en het belooft alsnog een spetterend afscheid te 
worden met een echte filmpremière, met de kinderen van groep 8 2020 als stralende sterren op 
de rode loper! 
 
Terugkijkend……je knippert met je ogen en het schooljaar zit er weer op. Het kan aan mij liggen, 
maar jongens wat gaat het snel. Nieuwe groepen bekend, soms nog gesprekken met ouders en 
kinderen gehad, vrijdag 3 juli het laatste verslag mee naar huis. De laatste week ligt voor ons. Het 
mooie weer lijkt eraan te komen en vooral nog een week van samen doen en samen zijn! Vrijdag 
10 juli springt groep 8 om 12.00 uur de school uit en heeft nog een mooie toegift voor ouders. U 
bent dus welkom! De zomervakantie begint die dag voor alle kinderen om 12.30 uur!  
 
Namens ons team wil ik u bedanken voor uw vertrouwen, hulp en betrokkenheid het afgelopen 
schooljaar. Nog even een zucht, op naar de laatste schoolweek en dan sluiten we de deuren voor 
de kinderen voor 6 weken welverdiende zomervakantie. Ik wens u en de kinderen een hele fijne 
zomer, blijf gezond en pas op elkaar, we zien elkaar weer op 24 augustus! 
Warme groet, 
Monique 
 
Doorschuifochtend vrijdag 3 juli  
Tijdens de doorschuifochtend maken de kinderen van onze school kennis met hun nieuwe groep 
en sommigen ook met de nieuwe leerkracht(en). Deze ochtend is van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Kinderen komen door hun eigen deur naar binnen, hangen de jassen op bij hun eigen kapstok en 
gaan daarna naar de klas waar ze zijn ingedeeld. Vanzelfsprekend begeleiden wij de kinderen 
hierin.  
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Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Hieronder het vakantierooster én de roostervrije dagen voor het schooljaar 2020-2021. Dit rooster 
heeft de instemming van onze medezeggenschapsraad.  
 

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie   19 oktober  23 oktober  

Kerstvakantie 18 december (12.30 uur) 1 januari 

Voorjaarsvakantie 12 februari (12.30 uur) 19 februari 

2e Paasdag  5 april  

Koningsdag 27 april  

Meivakantie (incl. 
Hemelvaart) 

3 mei  14 mei 

Pinksteren 24 mei  

Zomervakantie 26 juli  3 september 

 

Roostervrije dagen voor de leerlingen (alle kinderen zijn vrij) 
Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Jaarlijks 
wordt aandacht besteed aan nascholing, door bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten. De focus 
tijdens deze dagen ligt, voornamelijk, op kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs. Samen 
denken en praten over je vak roept een gevoel van saamhorigheid op. Discussies hierover zijn 
leerzaam en vaak ook leuk. De data voor het schooljaar 2020-2021 zijn: vrijdag 28 
augustus, maandag 31 augustus, maandag 5 oktober, woensdag 20 januari, woensdag 
16 juni en vrijdag 23 juli.   
 
SAAM&vatting 
In een aparte bijlage ontvangt u de eerste SAAM&vatting van 2020. Een A4 met op hoofdlijnen 
een samenvatting van ontwikkelingen in ons onderwijs.  
 
Juffen en meneer dag!  
8 juli worden de verjaardagen van de juffen en meneer in de groepen gevierd. Dit houden we 
bewust “klein”. Samen zijn en samen doen…we maken er een gezellige ochtend van. Van onze 
Ouderraad krijgen alle kinderen een heerlijk ijsje aangeboden. Dank je wel! We hebben er nu al 
zin in! 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Ouders/verzorgers heel hartelijk bedankt voor jullie hulp en inzet dit rare schooljaar! Ook 
sponsoren hartelijk dank! 
Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie toe en zien jullie graag volgend schooljaar weer 
opgeladen terug.  
 
In een apart bericht via SchouderCom is een oproep uitgegaan om u aan te melden als 
klassenouder/OR lid. Wij horen graag van u!  
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 
 
Leesstimulering zomervakantie 
Juf Babette stuurt de ouders van groep 3 leerlingen via Schoudercom een apart bericht over het 
belang van lezen in de zomervakantie. Zie verder ook bij “buitenschoolse berichten”. 
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 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 

Belangrijke data en tijden voor groep 8 
Deze week is een spannende week voor groep 8: zij nemen hun Montessori Musical Movie op en 
hebben de première daarvan op de afscheidsavond. We zetten de belangrijke data en tijden even 
voor jullie op een rijtje: 
 

 Dinsdag 30 juni:  09:00 uur: opvoering van de liedjes en dansjes voor de onderbouw 
Rest van de dag: generale repetitie 

 Woensdag 1 juli:  Ochtend vrij!  Zorg ervoor dat je thuis nog wat oefent, jezelf  
klaarmaakt en luncht.  
13:00 uur: aanwezig zijn (omgekleed/geschminkt) in de Lievekamp 
voor de opnames van de film. Zorg ervoor dat je van tevoren 
geluncht hebt. Eten in de Lievekamp is niet mogelijk. Wat te drinken 
meenemen mag wél. De opnames duren uiterlijk tot 17:00 uur. 

 Vrijdag 3 juli: Hele dag vrij! 
19:15 uur: inloop afscheidsavond. Dresscode: feestelijk! Ouders 
kunnen helaas niet aanwezig zijn.  
19:30 uur: start première Montessori Musical Movie, met 
aansluitend een klein feestje. Ouders en andere belangstellenden 
kunnen de film thuis bekijken via een (nog te ontvangen) link. 
22:00 uur: Einde afscheidsavond. Kinderen worden door ouders 
weer opgehaald.  

 Vrijdag 10 juli: Laatste schooldag tot 12:30 uur. De kinderen van groep 8  
springen letterlijk de school uit, om 12:00 uur. Dit vindt plaats op 
het voorplein bij de hoofdingang. Ouders zijn hierbij van harte 
welkom, mits zij gepaste afstand houden. Blijft u allen na het 
‘springen’ nog even op het schoolplein wachten! Groep 8 heeft nog 
een kleine verrassing voor de ouders.  

 
Bekijken musical groep 8 
Op vrijdag 3 juli, net voordat de afscheidsavond op school begint, ontvangt u van ons een mail. In 
deze mail wordt beschreven hoe de film te bekijken is. De film is te downloaden zodat deze later 
ook te bekijken is voor familie/vrienden/andere belangstellenden. 
In de klas kijken we op woensdag 8 juli de film, zodat groep 8 zichzelf terug kan zien en ook 
groep 7 kan genieten van de spetterende show! 
 
Rapportmap 
Denken alle kinderen uit groep 7 en 8 eraan om vóór vrijdag hun rapportmap weer mee naar 
school te nemen? Groep 8 krijgt het laatste verslag donderdag al mee, zij zijn vrijdag vrij. Groep 7 
krijgt, net als alle andere kinderen, vrijdag het laatste verslag mee. 
  
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN  
 
Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb 

 
Over de VakantieBieb 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. 
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt 
en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 
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De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 

http://www.vakantiebieb.nl/?cid=cn:vakantiebieb_var:po1_cre:over-de-vakantiebieb_np:onderwijsinformatie_c:eml_sc:emlc

