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Beste ouders, verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief een aantal mededelingen vanuit de directie over komend 

schooljaar en een belangrijke oproep! 

oproep-oproep-oproep-oproep-oproep- oproep-oproep-oproep-oproep-oproep 

Meester –juffen dag 

We zoeken nog ouders die als VOS ergens willen gaan zitten. Wie kan op 1 juli 

tussen 9.30- 11.30 meedoen? U mag zelf voor een leuk kostuum zorgen. Wel willen 

we graag weten hoe u verkleed gaat, zodat er niet dezelfde ‘vossen’ zijn.  

Heel graag zsm opgeven via elona@oponoa.nl 

oproep-oproep-oproep-oproep-oproep- oproep-oproep-oproep-oproep-oproep 

 

 

Schoolreisjes/kampen financiën 

Enkele ouders hadden een vraag rondom de teruggave van gelden omdat het 

schoolreisje en de kampen niet door zijn gegaan. Logisch, u heeft betaald en we zijn 

niet gegaan….Echter, we gaan in september (onder voorbehoud ivm Corona 

maatregelen dan) met de hele school een dag weg!  

Dat bedrag wordt eraf gehaald en het wordt vanzelfsprekend met u verrekend. 

Hierover krijgt u bericht, want het kost even wat tijd om dit te regelen. De 

penningmeester van de OR gaat zich erover buigen, waarvoor hartelijk dank!! 
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Vakanties 2020-2021 

Hieronder het vakantierooster voor het komende jaar, de studiedagen hebben we 

onlangs pas kunnen plannen, vandaar dit late bericht. 

 

Vakanties volgens afspraken Directie Overleg Neede: 

Herfstvakantie  17-okt 25-okt 

Kerstvakantie  19-dec 3-jan 

Voorjaarsvakantie  20-feb 28-feb 

Pasen    5-apr 

Meivakantie   26-april 7-mei 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13-mei 14-mei 

Pinksteren   24-mei 

Zomervakantie  10-jul 22-aug 

      

      

 

De studiedagen /middagen zijn op de volgende dagen gepland: 

 

 Vrijdag 21 augustus 2020                           is nog in de vakantie 

 Woensdag 16 september 2020                leerlingen vanaf 12 uur vrij 

 Donderdag 21 januari 2021                      leerlingen vanaf 12 uur vrij 

 Donderdag 27 mei 2021                           leerlingen vanaf 12 uur vrij  

 Vrijdag 2 april 2021    leerlingen  hele dag vrij 

 Dinsdag 25 mei 2021   Leerlingen hele dag vrij 

 Donderdag 27 mei 2021   leerlingen vanaf 12 uur vrij 

 Vrijdag 9 juli 2021    leerlingen vanaf 12 uur, vakantie! 

 

 
  



De formatie komend schooljaar 

Juf Sanne uit groep 7-8 mag op een andere school een groep 7-8 de hele week 

onder haar hoede nemen. Zij gaat deze nieuwe en fijne uitdaging aan. Natuurlijk 

nemen wij als team op een leuke manier afscheid. Ook de kinderen gaan dit doen 

in de laatste week. Hiervoor is al een klasse ouder benaderd. U mag natuurlijk juf 

Sanne geheel op eigen wijze bedanken, een gelegenheid hiervoor is na de musical 

uitvoering. Natuurlijk op gepaste afstand. 

Dan komt juf Karleen een dag extra bij ons op school, wat erg fijn is voor haar en de 

school! Hieronder staat wat ze gaat doen. 

En ik, Elona, ga komend jaar weer heerlijk 4 dagen in Noordijk werken. Na een 

uitdagend en bewogen jaar is dit een fijn vooruitzicht! 

Het komende jaar zien de groepen er zo uit, en komen deze leerkrachten ervoor: 

 Groep 1-2   juf Leslie (4 dgn)/ juf Karleen (1 dag)  

De groep is op vrijdagmiddag vrij. 

 

 Groep 4-5-6   meester Jesse (5 dgn) /  juf Ilse (onderwijsassistent 2,5     

   dgn en stagiair meester Jasper(1 dag per week) 

 

 Groep 7-8   juf Sonja (3 dgn) / juf Elona (2 dgn) 

 

 Directie  juf Elona (2 dgn) 

 

 IB   juf Karleen (1 dag) 

 

 

 

Rest mij u nu hele fijne zonnige dagen te wensen! 
 

 

Denkt u aan het insmeren van uw kind(eren)? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


