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Agenda zomer – herfst 2020
17 augustus
17 augustus
1 september
14 september
24 september
10 t/m 18 oktober

Vakantierooster 2020- 2021

Eerste schooldag
Start gouden weken
MR vergadering
Teamdag (mogelijk fusie).
Leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Herfstvakantie

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vr. + Pasen
Koningsdag
Meivakantie
2e pinksterdag
Zomervakantie

Teamdagen
DAG
Verkenning fusie
MIDDAG Verkenning fusie
DAG
Teamdag
DAG
Personeel Comprix
MIDDAG Verkenning fusie.

Woord van de directeur
Het schooljaar zit erop. En wat voor een jaar. Een schooljaar
dat we niet snel zullen vergeten. Er is ontzettend veel
gebeurd, voor de kinderen, voor u als ouders/verzorgers,
voor de leerkrachten en de omgeving. Via deze weg wil ik u
als ouders/verzorgers bedanken voor het vertrouwen dat u
mij heeft gegeven om de school dit jaar te leiden. De inzet en
flexibiliteit van ons allen is behoorlijk op de proef gesteld,
maar terugdenkend kan ik trots op de wijze waarop we
gezamenlijk deze tijd hebben opgepakt. Op dit moment zijn er
nog veel vragen met betrekking tot de start na de
zomervakantie. Wat mag er dan wel en kan er dan nog niet.
De verwachting is dat wij u hierover aan het einde van de
zomervakantie kunnen informeren.
Ten tijde van de corona periode is er geen
ontwikkelingsnieuwsbrief verschenen, maar nu zal er voor
elke vakantie weer een ontwikkelingsnieuwsbrief verschijnen.
Uiteraard (net zoals de afgelopen tijd) zal er bij
bijzonderheden een extra informatiebrief verschijnen.
Voor mij persoonlijk is het ook een bijzonder jaar. Een eerste
jaar op een school als directeur is altijd een bijzondere tijd,
maar dit jaar helemaal. Daarnaast deel ik ook graag met u via
deze weg dat mijn vriendin en ik in blijde verwachting zijn en
halverwege september ons eerste kind verwachten. Na de
zomervakantie zal ik korte tijd afwezig in verband met de
bevalling en aansluitend op de geboorte zal ik op de
maandagen mijn verlof gaan opnemen. Juf Folkje wordt op
maandag het vaste aanspreekpunt.
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10 oktober t/m 18 oktober 2020
19 december t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
2 t/m 5 april 2021
27 april 2021
1 mei t/m 16 mei 2021
24 mei 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021
14 september (maandag)
19 januari (dinsdag vanaf 12.00 uur)
19 februari 2021 (vrijdag)
3 maart 2021 (woensdag)
27 mei (donderdag vanaf 12.00 uur)

Let op! Er zijn een aantal teamdagen die in de middag plaatsvinden.
De ochtend zijn de kinderen op school. In de middag zijn de
kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

Ontwikkelingen jaarplanning
De gemaakte plannen tijdens de twee helft van het afgelopen
schooljaar zijn deels verplaatst na de zomervakantie. Zo is de
nieuwe rekenmethode en de oriëntatie op start- en
kindgesprekken verplaatst en hier zullen wij na de
zomervakantie mee gaan starten. In de eerste
ontwikkelingsnieuwsbrief van het komende schooljaar zullen
wij de plannen van het komende jaar presenteren.

Ontwikkelingen van de kinderen
Op alle Comprix-scholen zijn er in de afgelopen weken eerste
onderzoeken gedaan naar de mogelijke ‘achterstanden’ die
opgelopen zijn door de corona-maatregelen. Dit lijkt (en
blijkt) op al onze basisscholen tot zover erg mee te vallen,
ook bij ons. We houden deze situatie ook na de zomervakantie
goed in de gaten en bekijken waar de ruimte ligt om eventuele
aanpakken hierop bij te kunnen stellen.
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Scholingen komend schooljaar
Komend schooljaar staan er aantal na- en bijscholingen
gepland. Zo gaan wij ons richten op het begrijpend- en
technisch lezen en begrijpend luisteren. Dit in navolging van
de nieuwe methode die vorig jaar is aangeschaft. Groep 7 en
groep 8 starten komend schooljaar met de nieuwe methode
Estafette 3.0. Daarnaast richten wij op het invoeren van
start- en kindgesprekken. Deze scholing start ook in
september en wij hopen hiermee de betrokkenheid van de
kinderen bij het onderwijs op school te vergroten.
Daarnaast gaan wij beginnen met het verkennen van de
mogelijke fusie met obs de Hoekstien in Luxwoude. Op
maandag 14 september is de eerst teamdag gepland en gaan
we onder leiding van Gea Wagemakers een eerste stap van
de verkenning zetten. Daarna zullen wij tijdens enkele
middagen de plannen verder uit gaan werken om in het
volgende kalenderjaar de Fusie Effect Rapportage (FER) op te
kunnen stellen.

Zomerlezen in de vakantie
Tijdens de zomervakantie is het mogelijk om gratis gebruik
te maken van de VakantieBieb-App. Voor zowel kinderen als
volwassenen is het mogelijk om leuke boeken te lezen. U
kunt de app downloaden in de app- of playstore.

Ter afronding
Het is de kinderen, u als ouders/verzorgers en de
leerkrachten gegund om een paar weken vrij te zijn en rust
te nemen. Ik hoop dat u gaat genieten van een welverdiende
vakantie, thuis, in Nederland of in het buitenland. Blijf gezond
en geniet!
Groet, Maarten
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