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De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar 

Helaas starten we dit schooljaar nog steeds in een andere situatie door Corona. We hebben natuurlijk 

maatregelen genomen om te proberen om iedereen gezond te houden. We vinden het erg fijn om te 

ervaren dat iedereen zich er prima aan houdt en dat we er toch met elkaar voor de kinderen een fijne 

start van het schooljaar van konden maken.  

 

Nieuwe kinderen na de zomervakantie 

In groep 4a is Dina de Vries gestart. 

 

En in nieuwbrief 16 stonden deze kinderen al:  

In 1/2a komen Sara, Joris, Silvijn en Mickey; 

In 1/2b komen Kyan, Tejas, Micaela en Josephine; 

In 1/2c komen Dani, Liv, Mason, Joep, Simon en Jazzly; 

In groep 5a komt Elin; 

In groep 7a komt Duco. 

 

Welkom op school!  

http://www.demeander-delfgauw.nl/
https://www.demeander-delfgauw.nl/school/schoolkalender
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Nieuwsbrief 

Studiedag/startvergadering 28 augustus 

Op de studiedag zijn de volgende onderwerpen besproken: 

Wij hebben nieuwe coöperatieve werkvormen geoefend; 

Wij hebben gesproken over breinvriendelijk leren.  

Wij hebben weer inzichten gekregen in het interpreteren van toetsresultaten.  

Wij hebben goed met elkaar gekeken hoe we de corona maatregelen zo goed mogelijk konden 

hanteren.  

Het was een zeer zinvolle start studiedag. We staan “aan” voor het nieuwe schooljaar! 

 

Personeel en vervangen 

Ook bij deze start van het nieuwe schooljaar was er al een vervanging te regelen. Er zijn twee juffen 

die extra dagen werken om dit op te vangen. Erg fijn dat we het nog zo op kunnen lossen. Onze 

onderwijsassistente Juf Annemieke gaat ons helaas verlaten. Zij heeft een nieuwe betrekking gekregen 

op de Blesewic in Bleiswijk. We wensen haar natuurlijk veel succes, maar vinden het jammer dat ze 

ons gaat verlaten.  

 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 

Studiedagen: 

dinsdag     10-11-2020 

woensdag  13-01-2021  

maandag   29-03-2021 

vrijdag      02-07-2021 

 

Vakanties: 

Herfstvakantie:  19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie:     21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie:  22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Goede Vrijdag/Pasen:  02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie:   26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart:  13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinksteren:  24-5-2021 

Zomervakantie:  19-07-2021 t/m 27-08-2021 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
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