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Vakantierooster 2020-2021 

Geboorte Lola-Lizzy 

Agenda 
 

 

24-28 feb Voorjaarsvakantie 

29 feb  schrikkeldag 

25 maart  grote rekendag 

9 april  Paasontbijt en Vastenactie 

10 april   Goede vrijdag ( = vrij) 

13 april  Tweede paasdag ( = vrij) 

17 april  Koningsspelen  

20 april—2 mei Meivakantie 

4 mei  Brugdag ( = vrij) 

5 mei  Bevrijdingsdag ( = vrij)   

21+22 mei  Hemelvaart ( = vrij) 

29 mei  Coleur Locale ( = vrij) 

1 juni  tweede Pinksterdag (=vrij) 

2 juni   Coleur Locale ( = vrij) 

8—12 juni Oudergesprekken groep 1/2 

17 juni  Laatste rapport mee  

19 juni  Studiemiddag (=vrij) 

22—26 juni Oudergesprekken gr 3 t/m 7 

1 juli  Rapport groep 8 mee 

2 juli  Musical 

9 juli  laatste lesdag 

10 juli  Start zomervakantie 

10 juli—23 aug zomervakantie 

 

24 augustus 2020   Start nieuw schooljaar 

7 oktober 2020    Perspectodag; lln vrije dag 

19 t/m 23 oktober 2020   Herfstvakantie 

18 dec 2020 t/m 1 jan 2021 Kerstvakantie 

15 t/m 19 februari 2021   Voorjaarsvakantie 

2 en 5 april 2021    Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 

26 april t/m 7 mei 2021   Meivakantie 

13+14 mei 2021    Hemelvaart 

24 mei 2021    Pinksteren 

23 juli 2021    Start zomervakantie 

 

De studiedagen (1 ½ dag) en de twee couleur locale dagen moeten nog 

ingepland worden.  

Juf Charlotte is maandag 13 

januari bevallen van een doch-

ter. Haar naam is Lola-Lizzy. 

Mama en baby maken het erg 

goed. Wij wensen haar veel 

geluk met haar kleine spruit. 

Schoolzwemkampioenschappen 

Op zaterdag 18 januari was het zo ver. Toen ston-

den er tien kinderen van De Schakel klaar om in 

het water te springen en zo hard mogelijk voor 

onze school te zwemmen. Ze zwommen rugslag, 

vrije slag en schoolslag en ook deden ze drie esta-

fette. Dankzij deze kinderen zijn we derde gewor-

den van de gemeente Hulst en mogen we 28 maart 

door naar Terneuzen naar de Zeeuwse kampioen-

schappen.  

Wat zijn wij trots op onze zwemmers! 

Op dinsdagochtend 4 februari 

was er hoog bezoek in groep 5. 

De wereldberoemde en geta-

lenteerde violist Mattieu van 

Bellen kwam langs, en vertelde 

gepassioneerd over zijn 

"loopbaan" en zijn instrument. 

Een heel inspirerend bezoek, 

waarbij Mattieu ook enkele 

muziekstukken ten gehore 

bracht. Het was fantastisch.  

Bezoek in groep 5 



Let op: Mail van school verstuurd via Parnassys, komt soms niet aan!  

De reden dat ouders de mail mogelijk niet ontvangen, is dat de mail van school als SPAM gezien wordt, omdat het naar 

meerdere afzenders tegelijk verstuurd wordt.  

U kunt de mail van school als "veilig" aanduiden, zodat de mail weer in de eigen postbox terecht komt.  

 

Veilige afzender mail  

Hieronder lees je hoe je ervoor zorgt dat ParnasSys (mailservice@email.parnassys.net) als veilige afzender van mail wordt  

gezien voor Gmail, Hotmail-, Live- of Outlook-mailadres of Apple-mailadres(ook voor zeelandnet.nl).  

Gmail  

Log in op Gmail en klik aan de linkerkant op de tekst Gmail.  

Kies in het dropdownmenu voor Contacten.  

Er opent nu een nieuw venster waarin je via het plusteken een contact kunt toevoegen.  

Hotmail-, Live- of Outlook-mailadres  

Ga naar Outlook.live.com  

1. Klik rechtsboven in op het wieltje (E-mail-instellingen), er opent een dropdownmenu.  

2. Kies voor Opties.  

3. Zoek aan de linkerkant het onderdeel Ongewenste mail en klik hier op Veilige afzenders.  

4. Vul hier het mailadres mailservice@email.parnassys.net in. Het is nu toegevoegd als vertrouwde afzender.  

Apple-mailadres  

Als ontvangers van e-mail een Apple-mailadres hebben, zoals @me.com, @icloud.com @mac.com of een ander Apple-

domein, dan moet je deze personen vragen om het adres mailservice@email.parnassys.net als veilige afzender toe te voe-

gen aan hun mailprogramma. Er is in geval van Apple geen aparte manier om dit te doen, de ontvanger moet het adres toe-

voegen aan het adresboek. 

Let op: Mail van school 
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Moppereend 

Donderdag 23 januari kregen de kleuters een gastles over 

moppereend. De juf las het verhaal van moppereend voor mét 

een grote knuffel van moppereend. Na het verhaal heeft de klas 

nog een kort spelletje gedaan. Ze moesten de goede geluiden 

bij de dieren uit het verhaal bedenken. Na afloop kregen we 

nog een klein cadeautje van de gastjuf: een moppereend-

vingerpoppetje voor in de klas. Het was een leuke gastles!  

Bij groep 5 en 6 stond er dinsdag 14 janua-

ri  trommelen op het cultuurmenu. De heer Char-

les van Houten uit België verzorgde een interac-

tieve, leerzame les, waarin we oefenden met ver-

schillende ritmes.  

Cultuurmenu groep 5/6 

Op woensdag 19 februari kregen groep 1 en 2 bezoek 

van Aadje Piraatje. 

Het was een voorstelling 

waarbij we veel hebben 

gelachen. 

De leerlingen mee 

mochten spelen in het 

verhaal van Aadje      

Piraatje. 

Ze hebben de tand van 

Aadje eruit getrokken, 

de golven van de zee 

gemaakt en over zee 

gekeken of er land in 

zicht was. Ook hebben 

we over de woeste zee 

gevaren en de harde 

wind gevoeld. 

 

Het was een erg leuke voorstelling van het Cultuurmenu.  

Cultuurmenu groep 1/2 


