
           
 
 
NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Nieuw schooljaar en coronamaatregelen  
 
We kijken terug op een bijzonder schooljaar. We zaten in een uitstekende flow, totdat de 
scholensluiting vanaf half maart roet in het eten gooide. We moesten schakelen naar 
afstandsonderwijs, kinderen kregen thuis onderwijs en veel mensen gingen thuis werken. Op 11 mei 
gingen de scholen weer gedeeltelijk open en vanaf 8 juni waren de klassen weer compleet. We 
werken met het protocol “volledige openstelling basisonderwijs”, welke de scholen van het RIVM 
hebben aangereikt gekregen. Belangrijke maatregelen zijn dat ouders niet op het schoolplein en in de 
school mogen komen, dat de school in twee shifts (verschillende eindtijden) uitgaat en dat we de 
ingangen van de school hebben verdeeld over de verschillende groepen. 
 
We gaan er vooralsnog van uit dat we het nieuwe schooljaar op dezelfde manier opstarten. De 
komende twee maanden zullen wij de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de beperkende 
maatregelen actief volgen. Mochten er veranderingen optreden in het protocol van het RIVM, dan 
laten we dit jullie tijdig weten.  
 
Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie  17-10-2020 t/m 25-10-2020 week 43 

Kerstvakantie  19-12-2020 t/m 03-01-2021 week 52 en 53 

Voorjaar (incl. Carnaval) 13-02-2021 t/m 21-02-2021 week 7 

Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag 

02-04-2021 en 05-04-2021 week 13 en 14 

Meivakantie  
(incl. Koningsdag en 
Bevrijdingsdag ) 

24-04-2021 t/m 09-05-2021  week 17 en 18 
 

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 week 19 

2e Pinksterdag 24-05-2021 week 21 

Zomervakantie  24-07-2021 t/m 05-09-2021 weken 30 t/m 35 

 
Studiedagen  
 
In de jaarplanning zijn onderstaande studiedagen opgenomen. De leerlingen zijn dan vrij. 
- 16 oktober 2020 
- 11 november 2020 
- 8 februari 2021 
- 3 maart 2021 
- 14 juni 2021 
-  
Jaarafsluitingsdagen  
 
Volgende week is het alweer de laatste week van dit schooljaar. We willen dit op een fijne en gezellige 
manier afsluiten met alle kinderen van het IKC. We hebben natuurlijk met de Corona maatregelen te 
maken, dat maakt dat we dit jaar de afsluitdagen wat minder groots zullen aanpakken.  
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Op woensdag komt Creon met springkussens en verschillende spelmaterialen. De kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 kunnen nat worden, een handdoek en een set droge kleding is handig deze dag. 
Op donderdag houden we het zogenaamde “gemiste - feestjes – dag", veel kinderen hebben hun 
eigen verjaardag niet kunnen vieren op school, dat vieren we die dag nog eens dunnetjes over. De 
meester-juffen-dag is niet doorgegaan, die vieren we dan ook. Wij zorgen als team die dag voor een 
(verpakte) traktatie namens iedereen. Als kinderen of ouders de behoefte hebben om leerkrachten te 
bedanken, dan mag dat natuurlijk. Gelieve dan geen traktaties of etenswaren te geven.  

 
Commissie Jaarafsluiting  

 
Nieuws van de IKC-raad  
 
In de IKC-raad zijn diverse onderwerpen besproken. Een groot deel van de vergadering werd 
stilgestaan bij de aanpak rondom de Corona aanpak. De volgende onderwerpen zijn behandeld:  
- Corona aanpak en evaluatie: Er is uitgebreid stilgestaan bij de aanpak om zo veilig mogelijk les te 

kunnen geven en de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarnaast is in 

een afzonderlijke vergadering nog geëvalueerd over de aanpak die de school heeft gehanteerd, 

mede vooruitlopend op een eventuele nieuwe uitbraak.  

- Tropenrooster: Er is gesproken over het belang van een stichting breed tropenrooster waarbij ook 

de GMR betrokken is. De volgende vergadering van de GMR zal dit naar verwachting meer 

prioriteit kunnen krijgen doordat de aandacht die de Corona aanpak nu minder tijd vergt. 

- Overdracht directie: Wim heeft de MR nader geïnformeerd over de overdracht van de nieuwe 

directeur, Riet Mous. 

- Formatie: de formatie voor het volgende schooljaar is toegelicht door Wim en is inmiddels gedeeld 

met de ouders. 

- Leden MR: Er zijn drie "oudergeleding" kandidaten. De MR zal met de kandidaten in gesprek gaan 

waarna een keuze zal worden gemaakt.  

- Voorzitter MR: het voorzitterschap zal volgend jaar belegd zijn bij Sandra Gerlings. Sandra neemt 

de voorzittersrol over van Gerda van Triest. 

Vriendelijke groet, IKC-Raad 

 
Belangrijke data 
 
8 en 9 juli  : Jaarafsluitingsdagen 
10 juli   : Laatste schooldag; alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur  
13 juli t/m 21 augustus : Zomervakantie 
24 augustus  : Eerste schooldag 2020-2021 
25 augustus  : Informatieavond opstartdagen groep 6 t/m 8 

 
 
Namens het IKC-team, 
Wim Oosterman 
Directeur IKC de Hoge Hoeve 


