[ Schooljaar 2020 - 2021 ]

4 juni 2020
Beste ouders, beste verzorgers,
Het schooljaar 2020-2021 komt ook snel dichterbij. We zijn hier druk bezig om alles weer in gereedheid te
brengen voor een nieuw schooljaar.

Vijftien groepen
De grootte van een groep is vanzelfsprekend afhankelijk van
Schooljaar 2020-2021
het aantal leerlingen dat in het leerjaar zit. Het afgelopen
Onderbouw
12A 12B 12C 12D
jaar hebben we met het team afgesproken dat we de
Middenbouw
3A 3B 4 4/5 5
groepen klein willen houden als dit mogelijk is. Ook volgend
schooljaar is het mogelijk om deze lijn door te trekken. Dit
Bovenbouw
6A 6B 7A 7B 8A 8B
betekent voor komend schooljaar dat we een vijftiende
groep gaan krijgen. Vanuit de huidige kleutergroepen stromen er genoeg kinderen uit voor twee groepen drie.
En, als we de groepen 3 t/ 7 gewoon een jaar doorschuiven, hebben we een extra groep nodig. Het overzicht
voor schooljaar 2020-2021 ziet u in de tabel hiernaast.

Welke leerkracht?
Er kan op het laatste moment altijd nog iets veranderen in de samenstelling van het team. Dit kan invloed
hebben op het totaalplaatje van de bezetting van alle groepen en andere taken. Ik zal daarom pas na de lesvrijejuniweek meer vertellen over bij wie uw kind in de klas komt.

Schoolvakanties en andere vrije (mid)dagen voor de leerlingen:
Hieronder ziet u de dagen waarop de leerlingen volgend schooljaar vrij zijn.
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Extra vrije dag
Kerstvakantie
Studiedag
Carnavalsvakantie
Studiedag
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Juniweek
Calamiteitendag1
Zomervakantie

25 september 2020
17 t/m 25 oktober 2020
26 oktober 2020
27 november
18 december 2020 vanaf 12:15 (!) t/m 3 januari 2021
3 februari 2021
12 februari vanaf 12:15 (!) t/m 21 februari 2021
19 maart 2021
2 april 2021
5 april 2021
27 april 2021
01 mei t/m 16 mei 2021
24 mei 2021
26 juni t/m 4 juli 2021
23 juli 2021
24 juli 2020 t/m 4 september 2021

Ik hoop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet,
Martijn van Ooijen
Directeur De Werft
1

Deze laatste schooldag dient in geval van nood ter compensatie voor gemiste lestijd; als er zich een calamiteit voordoet waardoor de school
noodgedwongen een dag dicht moet. Is er geen sprake van een calamiteit in het schooljaar, dan zijn de leerlingen vrij op deze dag.
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