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Nieuwsbrief 2 19-8-2020 De Pionier

Ook deze week ontvangt u van ons een nieuwsbrief omdat er in het
begin van een nieuw schooljaar altijd veel te melden is. De volgende
nieuwsbrief ontvangt u over 2 weken op woensdag 2 september.
Het laatste nieuws!
Cito
In de periode van 31 augustus t/m 11 september worden de Citotoetsen afgenomen in de
groepen 4 t/m 8. Het gaat hier om de toetsen (E) die aan het eind van het vorig schooljaar
niet afgenomen zijn vanwege de lange schoolsluiting door Corona.
Uw zoon of dochter wordt dus getoetst op de leerstof van het vorige leerjaar.
Wanneer blijf je thuis in Coronatijd?
Zowel leerkrachten als kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (boven de 38), last van de luchtwegen. Ook als er een
gezinslid koorts heeft moeten leerkrachten en kinderen thuis blijven. Het is uiteraard
wenselijk wanneer een volwassene zich met dergelijke klachten laat testen, zodat deelname
aan school weer hervat kan worden.
Kleuters die verkouden zijn of een loopneus hebben mogen wel naar school.
Kennismakingsgesprekken
In de 3e en 4e week van dit schooljaar (31 augustus – 11 september) vinden de
kennismakingsgesprekken plaats. Vanwege alle Coronamaatregelen ontvangen wij nog
steeds geen ouders in school en daarom zullen deze gesprekken online gevoerd gaan
worden.
Binnenkort ontvangt u via Parro van de groepsleerkracht een uitnodiging om in te tekenen
voor een gespreksmoment.
De kleuterleerkrachten hebben alle ouders vlak voor de vakantie al gesproken. Zij zullen de
ouders na de herfstvakantie uitnodigen. Ouders van nieuwe kleuters worden wel al eerder
uitgenodigd.
Ouderavond
De informatieavond zal ook in een andere vorm gegoten gaan worden. In de week van 6
september ontvangt u van de groepsleerkracht van uw zoon of dochter algemene informatie
over zijn/haar leerjaar.
Daarnaast bent u van ons gewend om informatie te krijgen over verschillende onderwerpen
of thema’s die bij de school horen. Deze onderwerpen gaan we digitaal met u delen en
zullen in de vorm van informatiefilmpjes worden aangeboden. U kunt dan zelf kiezen welk
filmpje u aanspreekt of u kunt ze natuurlijk ook allemaal bekijken.
In de volgende nieuwsbrief laten we u weten hoe en waar u de filmpjes kunt zien.
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Informatie kaart
Net als andere jaren ontvangt ieder kind binnenkort weer een informatie kaart met alle
belangrijke data erop. We verwachten dat deze in de derde schoolweek worden uitgedeeld.
Hieronder voor de zekerheid nog een keer de vakantie data en studiedagen van dit
schooljaar.
Agenda
Belangrijke data
• 31 augustus – 11 september:
• 31 augustus – 11 september:
• 7 september:
• 8 september:
Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Herfstvakantie
10-10-20
Kerstvakantie
19-12-20
Voorjaarvakantie
20-2-21
Pasen
5-4-21
Koningsdag
27-4-21
Meivakantie
1-5-21
Pinksteren
24-5-21
Zomervakantie
10-7-21

afname Cito groep 4 t/m 8
kennismakingsgesprekken online
MR vergadering
informatieavond in digitale vorm

t/m
t/m
t/m

18-10-20
3-1-21
28-2-21

t/m

16-5-21

t/m

22-8-21

Studiedagen 2020-2021
maandag 19 oktober
dinsdag 12 januari
woensdag 3 februari
donderdag 1 april
vrijdag 2 april
woensdag 23 juni
vrijdag 9 juli (onder voorbehoud)

Schooljaar 2020-2021

