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In het zonnetje 

 

In het zonnetje 
 
De zon schijnt dit keer op ons allemaal. Het zijn bijzondere en door alle toestanden ook wel zorgelijke 
tijden. Iedereen kan dus wel wat zon gebruiken. Deze keer vallen de stralen dan ook op iedereen die 
betrokken is bij onze school en zich tot het uiterste inspant om de ze tijd voor kinderen zo overzichtelijk en 
plezierig en leerzaam mogelijk te maken. Dit betreft de leerkrachten, die hun uiterste best doen om een 
lesaanbod en instructie op afstand te verzorgen. Dit betreft ook de ouders, die in veel gevallen hun 
loopbaan nu moeten combineren met opvoedende taken en het begeleiden bij onderwijskundige taken. En 
dit betreft uiteraard ook de kinderen zelf, die hun klasgenoten moeten missen en ondertussen zo 
“gewoon” mogelijk toch dagelijks hun best doen om enkele uurtjes onderwijs mee te pakken. Een diepe, 
diepe buiging voor jullie allemaal. 
 

Oudpapier stopt? 
 
In de maand december hebben we een brief van de gemeente Westerveld ontvangen over de daling in 
prijs voor het ophalen van het oud papier. Hier krijgen we nu een subsidie over van de gemeente. Er zou 
een vergadering met de gemeente hebben plaatsgevonden, maar door de coronacrisis is deze vergadering 
uitgesteld. We werden vorige week dan ook verrast door de mededeling vanuit de gemeente dat het 
college besloten heeft om de inzameling van oud-papier voortaan vanuit de gemeente via de bekende 
containers te laten verlopen.  
 
De oudpapier-inzamelende-organisaties in Westerveld waar onze ouderraad ook toe behoort, zijn niet bij 
deze beslissing betrokken geweest. Het ongenoegen daarover en de wens om alsnog met elkaar in overleg 
te treden is/wordt schriftelijk kenbaar gemaakt bij de gemeente.  
 
De activiteiten die wij onder andere dankzij de oudpapier-inkomsten kunnen organiseren zijn: Sinterklaas, Kerst, Palmpasen, 

zomerfeest, schoolreisjes en verschillende andere activiteiten. Zonder deze inkomsten en dus alleen op 

basis van de huidige ouderbijdrage zal dit niet meer mogelijk zijn. 

Belangrijke data:  

april 
21 april: Persconferentie Premier Rutte. Hier wordt meer onder meer duidelijkheid verschaft 

over al dan niet voortzetten van de sluiting van de scholen.  

 

2 juni:  Op deze dag stond er een studiedag voor alle leerkrachten van Stichting Talent 

gepland en zouden de kinderen vrij zijn. Deze dag is geschrapt en wordt dus 

een gewone lesdag voor de kinderen. 
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 Aantal groepen volgend schooljaar 

. 
 Hoewel er veel andere zaken nu prioriteit krijgen, zijn we natuurlijk ook bezig met de voorbereiding op 

volgend schooljaar. Inmiddels is duidelijk dat we, ondanks dat we kleiner worden door het vertrek van 18 

groep 8 leerlingen,  ook volgend jaar weer met 4 combinatiegroepen kunnen werken.  Dat is mooi en geeft 

de mogelijkheid om in betrekkelijk kleine groepen voldoende tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van ieder kind 

 
 

Vakantierooster 2020-2021 

 
Vakantierooster 2020 – 2021      

Herfstvakantie 10-10-2020 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021 

Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021 

Paasweekend 02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie inclusief Hemelvaart 01-05-2021 t/m 16-05-2021 

Pinksteren  24-05-2021   

Zomervakantie 10-07-2021 t/m 22-08-2021 
 

Alle vakanties sluiten aan bij het voorstel van de rijksoverheid. De meivakantie is met een 

week verlengd, zodat ook Hemelvaart daarin valt. 
 
In dit schema zijn de studiedagen nog niet opgenomen. Deze worden nog voor de 

zomervakantie gepubliceerd. 
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