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Eerste schooldag 
 
Wij hopen dat jullie allen een goede vakantie hebben gehad en hebben kunnen genieten van het mooie weer  
en de vrije dagen. We maken er samen weer een fantastisch schooljaar van. 
 
Maandag 24 augustus vangt het nieuwe schooljaar weer aan.  
Deze dag starten alle groepen van de onderbouw op het schoolplein en de kinderen van de bovenbouw gaan zo gauw 
ze op school zijn naar hun eigen klas. 
 
De daarop volgende dagen gaan alle kinderen tussen 08.15 en 08.25 uur direct naar hun eigen klas m.u.v. de kleu-
ters, deze starten op het schoolplein. 
 
Helaas hebben wij dit jaar géén inloop voor de ouders vanwege de Coronamaatregelen. 
 

Corona maatregelen  
 
-Ouders zijn alleen op afspraak welkom binnen de school. 
-De kinderen uit de groepen 3 en 4 blijven voorlopig gebruik maken van de hoofdingang aan de voorkant de school.  
-De kinderen uit de groepen 1-2 A, 1-2B en 1-2C maken gebruik van de hoofdingang aan de achterzijde. 
-De kinderen op de locatie aan de Tabakstraat maken weer gebruik van de hoofdingang aan de voorzijde. 
 

Fietsenstaling 
 
De kinderen uit de groepen 3 en 4 kunnen hun fietsen plaatsen in de fietsenstalling aan de voorzijde van de school. 
De kinderen uit de groepen 1-2A, 1-2B en 1-2C kunnen hun fietsen plaatsen in de fietsenstalling aan de achterzijde 
van de school. 
 
Daar waar de afstand van huis tot aan de school goed te lopen is, vragen wij u de kinderen te voet naar school te 
laten komen. Wij vragen u skelters en ander soort rijdend materieel thuis te laten. Dit vanwege de beperkte ruimte in 
onze fietsenstallingen. 
 

Lestijden 
 
Maandag 08.30-12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Dinsdag  08.30-12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Woensdag 08.30-11.30 uur 
Donderdag 08.30-12.00 uur  12.45-14.45 uur 
Vrijdag  08.30-12.00 uur  12.45-14.45 uur 
 
De hekken van de school gaan open om 08.15 uur en we hebben een inloop tot 08.25 uur. 
De lessen starten stipt om 08.30 uur. Wij vragen u vriendelijk doch dringend ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op 
school is. 
 

Gymlessen  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de gymlessen in Den Dullaert weer worden hervat. 
De groepen 1-2B, 1-2C, 3, 4, 5, 6-7, 6-8 en LBB gymmen op maandagochtend in Den Dullaert. 
De groepen 3, 4, 5, 6-7, 6-8 en LBB gymmen op donderdagochtend in Den Dullaert. 
De peuters en groep 1-2A gymmen op school. 
 
We starten met de gymlessen op donderdag 27 augustus. 
 
De kleuters hebben alleen gymschoenen nodig die makkelijk uit en aan te doen zijn. Deze gymschoenen worden op 
school bewaard. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 nemen op de dagen dat ze gym hebben gymschoenen, een kor-
te gymbroek en een T-shirt mee. Deze gymkleren gaan aan het einde van de schooldag naar huis om gewassen te 
worden. 
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Trakteren 
 
Wanneer uw kind jarig is mag hij m.i.v. het nieuwe schooljaar weer op school trakteren. De traktatie dient wel van-
wege de hygiëne, per kind, voorverpakt te zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een waterijsje, een doosje ro-
zijntjes e.d. Stem wel even af met de leerkracht wanneer u uw kind wilt laten trakteren. Ook mogen de kinderen 
weer langs de klassen met een verjaardagskaart. 
 

Grote pauze 
 
Tussen de middag blijven alle kinderen op school eten. De kinderen hebben 45 minuten pauze tussen de middag. 
In deze pauze kunnen de kinderen hun van thuis meegebrachte boterhammen en drinken nuttigen en is er voldoende 
tijd om nog even, onder toezicht van overblijfmedewerkers, lekker buiten te spelen. 
 

Kleine pauzes 
 
Gedurende de ochtend hebben de kinderen twee kleine pauzes van 10 minuten. In één van deze pauzes kunnen de 
kinderen hun van thuis meegebrachte fruit of koek opeten. 
 

Data 
 
Maandag 24 augustus  Eerste schooldag 
Woensdag  26 augustus   Openingsviering (dit jaar zonder ouders/verzorgers) 
 

Vakanties en vrije dagen 2020-2021 
 
Zomervakantie (10 juli t/m 21 augustus 2020) 
Studiedag team (7 oktober) 
Herfstvakantie (19 t/m 23 oktober 2020) 
Kerstvakantie (18 december 2020 t/m 1 januari 2021) 
Voorjaarsvakantie (15 t/m 19 februari 2021) 
Studiemiddag team (22 februari) 
Pasen + coleur locale (2 t/m 6 april 2021)  
Meivakantie (26 april t/m 7 mei 2021) 
Hemelvaart (13 en 14 mei 2021) 
Pinksteren + coleur locale (24 t/m 25 mei 2021) 
Studiemiddag (9 juli) 
Studiemiddag (22 juli) 
Zomervakantie (23 juli t/m 3 september 2021) 
 
 


