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Nieuwsbrief nr. 10 verstuurd op 3 juni

Algemeen
Vanaf 11 mei is de school weer open gegaan. Het was nog wel even wennen, omdat wij maar in halve
groepen naar school mochten en er veel richtlijnen gelden, maar wat was het ontzettend fijn om alle
kinderen weer te zien! Ook heel erg fijn om te zien hoe iedereen (kinderen en ouders) zich houden
aan alle richtlijnen! Top!
Vanaf 8 juni mogen, bij ongewijzigde omstandigheden, de leerlingen alle dagen naar school. Meer
informatie hierover zal zo spoedig mogelijk volgen.
Met vriendelijke groet,
Team obs De Driesprong

Formatie 2020-2021
Op school zijn we al druk bezig met het voorbereiden van schooljaar 2020-2021. Wij weten dat u
graag vroegtijdig informatie wilt hebben over de formatie voor het nieuwe schooljaar. Helaas kunnen
wij u dat nu nog niet geven. Indien er meer bekend is, dan communiceren wij dit z.s.m.

Avondvierdaagse en sportdag
De sportdag voor groep 5 t/m 8 en de avondvierdaagse zijn beide voor dit schooljaar afgelast.

Vakantierooster 2020-2021 (staat ook op onze website)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart +vrijdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021 en 14-05-2021
25-05-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021

*Naast de bovenstaande vakantiedagen om kan het team nog studiedagen inplannen. Op deze
studiedagen kan het zijn dat de leerlingen vrij zijn. Deze data zijn op dit moment nog niet bekend.
Deze worden zo vroeg mogelijk bekend gemaakt.

Vooraankondiging musical
Graag willen wij deze feestelijke ouderavond doorgang geven. Op dit moment zijn wij in overleg met
de OR over de invulling van deze avond. U ontvangt hierover nog nadere informatie.
Kalender juni/juli
21 juni
1 juli t/m 5 juli
20 juli t/m 28 augustus

Vaderdag
oud-papier
zomervakantie

