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Vakantierooster 2020-2021
24 augustus 2020
7 oktober 2020
19 t/m 23 oktober 2020
18 dec 2020 t/m 1 jan 2021
25 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
2 en 5 april 2021
6 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13+14 mei 2021
24 mei 2021
25 mei 2021
9 juli 2021
23 juli 2021

Start nieuw schooljaar
Perspectodag; lln vrije dag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiemiddag team
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Vrij i.v.m. coleur locale
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Vrij i.v.m. coleur locale
Studiedag team
Start zomervakantie

Agenda
26 juni
29 juni– 3 juli
1 juli
9 juli
10 juli
10 juli—23 aug
24 augustus

Rapport 2 mee
oudergesprekken op verzoek
Rapport groep 8 mee
laatste lesdag
Start zomervakantie
zomervakantie
eerste lesdag

Laatste lesdag 9 juli 2020
De laatste lesdag zullen wij “corona-proof”
organiseren. De kinderen zullen met een groepje uit hun eigen klas de spelletjes rondgaan.
Normaal gesproken zouden de kinderen van
school iets te eten en te drinken krijgen, maar
voor deze keer willen wij u vragen om uw kind
eigen brood en eigen drinken mee te geven.
Wel kunt u denken aan iets feestelijks. Het is
tenslotte de laatste lesdag!
De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit.

Continurooster schooljaar 2020-2021
Het continurooster wordt gehandhaafd na
de zomervakantie. Hieronder nog een
keer de schooltijden vanaf 24 augustus.
Dag

Schooltijd

Maandag

8.30—14.30 uur

Dinsdag

8.30—14.30 uur

Woensdag

8.30—12.30 uur

Donderdag

8.30—14.30 uur

Vrijdag

8.30—14.30 uur
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Voorleeskampioen
Door de omstandigheden kon de Zeeuwse
finale van de Nationale Voorleeswedstrijd
4 april niet doorgaan. Toen is besloten dat,
onze voorleeskampioen, Zara van Beek nu
(gedeelde) kampioen van Zeeland is! Ze is
in het zonnetje gezet en heeft een mooi
boek en trofee ontvangen!

Bedankt voor alle hulp!
De zomervakantie staat bijna voor de deur. We
kijken terug op een bijzonder schooljaar. Het was
vooral de afgelopen periode allemaal anders dan
anders… Langs deze weg willen wij dan ook alle
ouders en vrijwilligers ontzettend bedanken voor
alle hulp. Met uw steun en hulp is het ons in deze
bijzondere Corona tijd gelukt om samen onderwijs
te geven aan alle leerlingen van De Schakel.
Digitaal, thuis en op school …..
Dank je wel!

