Uitgave 1 – 21 augustus 2020
Schooljaar 2020-2021
Het schooljaar is weer begonnen en de meeste kinderen zijn alweer een beetje gewend in de klas.
Zoals u hebt kunnen lezen in de brief, hebben we nog wel rekening te houden met allerlei
coronarichtlijnen. We zien dat het vaak soepel verloopt. Wel willen wij u vragen om bij het halen en
brengen zoveel mogelijk ruimte te laten voor de kinderen die uit school komen en natuurlijk de 1,5
meter afstand van elkaar te houden. Bedankt voor uw medewerking.

Schooltijden
Omdat de kalender met alle informatie nog even op zich laat wachten, hierbij alvast de schooltijden
en het vakantierooster. Dit zijn de schooltijden van de groepen:

maandag :
dinsdag :
woensdag :
donderdag :
vrijdag :

Groep 1

Groep 2, 3, 4

Groep 5 t/m 8

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.15
8.30-12.00
8.30-12.00

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.15
8.30-14.30
8.30-12.00

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.15
8.30-14.30
8.30-14.30

Inloop: tussen 08.15 en 08.30 uur mogen de kinderen naar binnen.
De kinderen van groep 1a gaan elke dag 5 minuten eerder naar buiten.

Vakantierooster 2020-2021 en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie
Pinkstermaandag
Zomervakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020
18 december 2020 12.00 uur t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
1 t/m 16 mei 2021
maandag 24 mei 2021
vrijdag 9 juli 2021 12.00 uur t/m 22 augustus 2021

In verband met studiedagen zijn de kinderen op woensdag 9 september en op woensdag 10 maart
vrij.

Kennismakingsgesprekken
Het is op onze school de gewoonte om in het begin van het nieuwe schooljaar
kennismakingsgesprekken te plannen met de (nieuwe) leerkracht van uw kind.
Door alle coronamaatregelen is dat niet zo eenvoudig als in voorgaande jaren.
We zijn bezig om te kijken hoe we dit voor iedereen zo veilig en soepel mogelijk kunnen organiseren.
U krijgt hier binnenkort meer informatie over.

Bericht voor de Kubus
Nu de school weer begonnen is na de vakantie is het tijd u te informeren dat Leesconsulent, Ina Luis,
met pensioen gaat per 1 september 2020. Ze wordt opgevolgd door Ellen Roodenburg.
Ellen gaat aan de slag als Leesconsulent en ze heeft ook de organisatie van het Servicepunt
Emmerhout in handen. Wanneer u vragen heeft kunt u die altijd stellen via
emmerhout@bibliotheekemmen.nl of op maandagmiddag van 15.00 – 16.30 uur of

donderdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur met Ellen (e.roodenburg@bibliotheekemmen.nl ) contact
opnemen.


Hopelijk hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 genoten van het cadeautje van de
bibliotheek: De zomertopboeken!!

Graag dank ik scholen en leerkrachten voor de samenwerking en het genoten vertrouwen.
Ik wens u en alle leerlingen een fijne tijd op school met de hier zo prachtige gelegenheid om veel
mooie boeken te kunnen lezen; dus met een ruime leesbagage naar het voortgezet onderwijs te
kunnen gaan! Voorlopig is de prachtige bibliotheek-op-school in Emmerhout een unieke voorziening
in de gemeente Emmen.
Ina Luis, Teammanager bibliotheken Emmen / Leesconsulent.

