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Schooljaar
2020-2021

Agenda
28 juni-29 juni-30 juni
Donderdag 1 juli
Donderdag 1 juli
Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Maandag 12 juli t/m
vrijdag 20 augustus

Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Oudergesprekken
Eindfeest voor de leerlingen
Vergadering Medezeggenschapsraad
Afscheidsavond groep 8
Laatste minuut van groep 8
Doorschuifochtend en laatste schooldag
Studie/werkdag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij!
Zomervakantie!

30 juni
1 juli

Lizzy
Lisanne
Beaudine

Groep 1
Groep 3
Groep 7

Oudergesprekken
De leerlingen hebben vandaag hun laatste rapport gekregen.
Volgende week zijn de oudergesprekken.
Deze gesprekken verspreiden we over 3 dagen.
U kunt hiervoor vanaf vandaag, vrijdag 25 juni, via de Parro-app
intekenen.
De gesprekken worden zowel online als ‘live’ buiten gevoerd.
De leerkrachten geven aan op welke momenten en hoe (live of online)
zij de gesprekken voeren, dit kan per groep/leerkracht verschillen.
Voor de ouders geldt ook dat u kunt aangeven of u live of online een gesprek wilt voeren.
In verband met de Corona-maatregelen is er nog diversiteit in het voeren van de oudergesprekken.
We respecteren daarin ieders keuze.
Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 6 juli is het zover. De afscheidsavond voor de leerlingen van
groep 8.
Het wordt een gezellige avond, waarbij we tijdens het eerste
gedeelte de film gemaakt door de leerlingen, gaan bekijken.
Ouders krijgen de link en gaan de film gelijktijdig thuis bekijken.
Voor het tweede, officiële, gedeelte worden de ouders uitgenodigd.
We sluiten de avond af met een gezellig moment. Meer informatie
volgt nog.
Op woensdag gaan de leerlingen langs alle klassen om afscheid te
nemen.

Doorschuifochtend op donderdag 8 juli.
Tijdens het doorschuifmoment maken de leerlingen kennis met hun nieuwe juf.
Het doorschuifmoment vindt onder schooltijd plaats.
Eindfeest (herhaling)
Op donderdag 1 juli organiseren we voor de kinderen een eindfeest. Het thema is ‘We gaan op
wereldreis’.
Medewerkers van bureau Bannink voeren met elke groep twee workshops uit. Aan het einde van
de dag worden alle uitvoeringen samengevoegd tot een fantastische voorstelling.
Helaas kunnen we de ouders nog niet uitnodigen om deze
voorstelling bij te wonen.
De voorstelling wordt opgenomen en krijgt u de link naar de
filmopname.
Wat nog even belangrijk is:
Als feestelijke lunch krijgen de leerlingen een patatje. Als uw
zoon/dochter geen patat lust of niet mag eten, wilt u dit dan
doorgeven aan de groepsleerkracht. Een andere lunch wordt
dan geregeld.
Als extraatje krijgen de leerlingen nog een roomijsje. Ook hiervoor geldt als uw zoon/dochter dit ijs
niet mag hebben, wilt u dit dan doorgeven aan de juf?
Oproep!
Voor het eindfeest hebben wij nodig:
- Groep 3: wc-rollen en kurken
- Groep 5: lege kartonnen doosjes in verschillende maten en doppen
Graag inleveren bij de groepsleerkracht.
Versoepelingen Corona-maatregelen.
Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs per 26 juni te
versoepelen.
Wat betekent dit voor de laatste weken voor Vesterhavet:
- We organiseren de activiteiten (eindfeest, afscheid groep 8) zoals we gepland hadden.
We brengen hier, om organisatorische redenen, geen wijzigingen in aan.
- Oudergesprekken worden buiten of online gevoerd.
- We houden de groepen gedurende de pauzes nog even gescheiden tot de zomervakantie.
- De mondkapjesplicht is komen te vervallen voor de groepen 7 en 8, echter als een leerling of
leerkracht zich daarbij veilig voelt, is hij/zij vrij om het mondkapje te dragen.

Wat wel blijft zijn de richtlijnen. Ook in het onderwijs blijft het belangrijk om vaak handen te
wassen, afstand te houden en te testen bij klachten.
Het ‘snottebellenbeleid’ en bron- en contactonderzoek (BCO) blijft voorlopig gelden. Mede
vanwege de risico’s die vakanties naar het buitenland met zich meebrengen tijdens de
zomervakantie. De afname van een zelftest is niet toereikend bij verkoudheidsklachten.
Deze wijzigingen blijven waarschijnlijk van kracht tot de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt
de situatie opnieuw beoordeeld. Het kabinet zal de ontwikkelingen tijdens de zomerperiode blijven
volgen. Het ministerie van OCW kan het OMT half augustus nog om een nieuw advies vragen over
de corona-richtlijnen in het onderwijs.

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2021-2022
De studiedagen van de leerkrachten zijn gepland op:
Maandag 20 september 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 15 november 2021
Woensdag 9 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Vrijdag 15 juli 2022
De leerlingen zijn op deze data vrij.
Het vakantierooster voor het komend schooljaar:
Herfstvakantie
16.10.2021 t/m 24.10.2021
Kerstvakantie
25.12.2021 t/m 09.01.2022
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022
Goede vrijdag
15.04.2022
Pasen
16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag
27.04.2021
Meivakantie
23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart
26.05.2022 t/m 29.05.2022
Pinksteren
04.06.2022 t/m 06.06.2022
Zomervakantie
16.07.2022 t/m 28.08.2022

Schoolfoto’s
Beste ouders/verzorgers,
Enige tijd geleden heeft uw zoon/dochter de bestelkaart van Schoolfoto.nl
meegekregen.
Wij willen u er graag op attenderen dat de kortingscode 6167 van 20% nog
even geldig is voor de fotosets. Deze actie loopt t/m 18 juli a.s. zodat u nog
enkele weken de foto’s met korting kunt bestellen.
Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code SLEUTEL21 krijgt u 20% korting
op alle modellen sleutelhangers.
Met vriendelijke groet, Schoolfoto.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad Meer Primair
De GMR van Meer Primair is op zoek naar een nieuw lid voor de
oudervertegenwoordiging.
De GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van
belang zijn voor alle scholen, medewerkers en ouders.
De GMR: Wat doen we?
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een schoolorganisatie en heeft wettelijke bevoegdheden
om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te nemen.
De GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van kinderen, ouders en
medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen. De GMR van Meer Primair stelt zich als
een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op ten aanzien van beleidsvorming op
financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Op gezette tijden vergadert de GMR met
het College van Bestuur. Een tot twee maal per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht.

Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden, en 5 ouders, waarvan 1 aan het einde
van het jaar afscheid neemt. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze
Stichting en scholen en die actief wil meepraten, meedenken en meedoen is welkom om zich
verkiesbaar te stellen. Wij zoeken een nieuw lid die zijn of haar mening met anderen wil delen,
kennis kan inbrengen en actief meedoet.
Kandidaatstellen en verkiezingen
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR?
Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (voor 9 juli 2020) aan via het
emailadres gmr@meerprimair.nl.
Stel je daarin kort voor en vertel ons wat jij meebrengt naar de GMR. Bij voldoende aanmeldingen
(meer dan één) zal er een verkiezing worden gehouden waarbij alle Medezeggenschapsraden een
stem hebben.
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de voorzitter Johan van Malsen (jvanmalsen@gmail.com)
of secretaris Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) van de GMR.

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

