
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief juni 2020 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 
 

Hierbij onze nieuwsbrief van juni 2020. Het schooljaar spoedt zich ten einde en we hebben 
weer een aantal zaken met u te delen. De MR is in de vergadering van 16 juni akkoord 
gegaan met het vakantierooster en de verdeling van de groepen in het nieuwe schooljaar. 
Het resultaat vindt u hieronder. 

 

Definitief vakantierooster schooljaar 2020 - 2021 

De MR heeft ingestemd met ons vakantierooster. Hierbij dus het definitieve rooster voor het 
nieuwe schooljaar. 

 

 Eerste dag Laatste dag Bijzonderheden 

Herfstvakantie ma. 19-10-2020  vr. 23-10-2020  

Kerstvakantie ma. 21-12-2020 vr. 01-01-2021  

Voorjaarsvakantie ma. 22-02-2021 vr. 26-02-2021  

Goede Vrijdag en 
Paasmaandag 

vr. 02-04-2021 ma. 05-04-2021  

Meivakantie ma. 26-04-2021 vr. 07-05-2021 26-04=studiedag: 
leerlingen 2 weken vrij 

Hemelvaart do+vr do. 13-05-2021 vr. 14-05-2021  

Pinksteren ma. 24-05-2021 vr. 28 -05-2021 25-05 t/m 28-05 
=studiedagen: leerlingen 
vrij 

Zomervakantie ma. 19-07-2021 vr. 27-08-2021  

Studiedagen:   Leerlingen vrij 

 di. 03-11-2020   

 vr. 18-12-2020   

 vr. 19-02-2021   

 vr.16-07-2021   

Snipperdag 1x naar keuze  2 weken van tevoren 
aanvragen en niet in 
toetsperiodes 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groepsverdeling 
 
We gaan ook in het nieuwe schooljaar werken met 11 groepen. Daarmee worden alle lokalen 
weer gebruikt. De indeling is wel een beetje anders: 
3x groep 1-2, 1x groep 3, 1x groep 3-4 (kleine groep in het kleine lokaal), 1x groep 4, 1x 
groep 5, 2x groep 6, 1x groep 7 en 1x groep 8. 
De verdeling van de leerkrachten over de groepen is bijna rond. We hopen deze binnenkort 
aan u te kunnen meedelen.  
 
Schoolspullen 
Uw kind krijgt op school alleen in groep 3 eenmalig materialen uitgereikt om het schoolwerk 
te kunnen doen. Het gaat hierbij om: 

 
- 12 kleurpotloden  
- 1 grijs potlood (HB)  
- 1 gum  
- 1 balpen  
- 1 whiteboardstift  
- 1 etui 
- 1 liniaal  
- 1 koptelefoon 

 
In groep 4 wordt dit door school aangevuld met:  
- 1 vulpen (of bijv. Stabilo)  
- 1 markeerstift. 
 
Deze materialen gaan in de zomervakantie mee naar huis. Uw kind is uiteraard zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen. Graag zien we dan ook dat bovengenoemde 
materialen (dit geldt voor de groepen 4 t/m 8) na de zomervakantie weer mee worden 
gebracht naar school. Voor eventuele aanvulling kan dan in de zomervakantie worden 
gezorgd. Een plakstift erbij kan ook handig zijn. 

 
Luizenzakken 
De eerste luizenzakken worden betaald door de school. Bij goed gebruik gaan deze wel een 
schoolleven lang mee. In het geval dat de luizenzak van uw kind toch aan vervanging toe is 
of zoek is geraakt, kost een nieuwe € 5,00! 
 
Toetsen 
We hebben besloten de Cito-toetsen uit te stellen naar het nieuwe schooljaar. We denken 
een beter beeld te krijgen van de schoolvorderingen van de kinderen na 5 weken les in het 
nieuwe schooljaar. 
Ook de pre-adviezen en de bijbehorende gesprekken voor de huidige groep 7 nemen we 
mee naar het nieuwe schooljaar. We verwachten hiermee een beter gefundeerd advies 
richting het VO te kunnen verstrekken. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schoolkalender 
Na de zomervakantie ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe schoolkalender. Alle 
andere belangrijke documenten, waaronder ook onze Schoolgids kunt u vinden op onze 
website. 
 

Nieuws van onze MR 

Het is fijn dat een vertegenwoordiging van ouders en team samen adviezen uitbrengt en op 
bepaalde onderdelen instemming verleent aan het beleid van de school. Ook goed dat er 
geen vacatures zijn en dat de vrijgekomen plaatsen weer zijn in gevuld.  

We danken Ciska Klein Middelink die inmiddels met haar gezin is verhuisd. Te ver uit de 
buurt van De Ploeg helaas, waardoor we afscheid van elkaar moeten nemen. Ciska bedankt 
voor je inzet voor onze school! Ook Rianne v.d. Berg Jeths draagt het stokje aan het einde 
van het schooljaar over aan een opvolger. De keuze is gevallen op Petra v.d. Velden. Ook 
Rianne danken we hartelijk voor het vele werk dat ze voor de MR heeft gedaan. 

De nieuwe MR bestaat uit: 

Ouders: Esther Teunis, Marjolein Baars (voorzitter) en Rory Wensink. 

Personeel: José de Vries, Anne-Marie Boks en Petra v.d. Velden. 

Mailadres: mrploeg@pcboapeldoorn.nl 

 

In de volgende nieuwsbrief komen ook weer bijdrages vanuit de kinderopvang. 

Ik wens jullie alle goeds en bovenal een goede gezondheid toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens ons team, 

Teunis Grotenhuis 

mailto:mrploeg@pcboapeldoorn.nl

