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AGENDA

Maandag t/m
Vrijdag

6 september t/m
17 september

Startgesprekken

Donderdag

9 september

Start Mad Science
(naschoolse activiteit)

ALGEMEEN NIEUWS

Start
Op maandag 23 augustus mochten we alle kinderen begroeten. Wat was het fijn om de
kinderen weer te zien. De eerste weken besteden we veel aandacht aan de groepsvorming.
Door middel van de lessen van de Vreedzame school leggen we een goed fundament waar we
de rest van het jaar van kunnen profiteren.
We zien dat het op tijd naar school gaan voor een aantal ouders en leerlingen een uitdaging
is. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen om 08:30 uur in de klas zitten, zodat de lessen kunnen
beginnen. Een kind dat om 08:30 uur op school arriveert, komt te laat de klas binnen. Dat kan
voor een kind vervelend zijn. Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is.

Informatie jaargroep
Het is helaas nog niet mogelijk om een informatieavond te organiseren. U krijgt vandaag, net
als vorig jaar, informatie via het Ouderportaal van de leerkracht. Mocht u na het lezen van
de informatie vragen hebben, kunt u die stellen tijdens het startgesprek of door contact te
zoeken met de leerkracht.

Zijn uw gegevens up to date?
Tijdens het startgesprek ontvangt u van de leerkracht een overzicht van de gegevens die wij
van u hebben. Wilt u de gegevens controleren en het blad weer inleveren bij de leerkracht?

Bijlagen
Bij deze Nieuwsbrief vindt u in de bijlagen informatie over blok twee van de Vreedzame
School, Spurd en de Muziekschool
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Was
In het verleden maakten wij gebruik van ouders die vrijwillig onze was af en toe wilden
wassen. Door de maatregelen was dat vorig jaar niet mogelijk. Voor dit jaar zijn wij weer op
zoek naar een aantal ouders die bij toerbeurt onze was willen wassen. U kunt zich aanmelden
bij de administratie door te mailen naar h.hoftijzer@opspoor.nl.

Nieuwe collega SMD: Lotte Hoffman
Mijn naam is Lotte Hoffman en ik werk als schoolmaatschappelijk werker
op ’t Pierement.
U kunt bij mij terecht met vragen rondom opgroeien, opvoeding en de
samenwerking met school. Ook wanneer u zelf in een fase van uw leven
zit waarin bepaalde vragen spelen kunt u bij mij terecht. Samen kunnen
we op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u dit kunt
vinden.
Ik ben elke woensdagmiddag op ‘t Pierement aanwezig en ben per e-mail te bereiken op
l.hoffman@desmd.nl.
Hartelijke groet, Lotte Hoffman
VAKANTIES

2020-2021

Herfstvakantie:
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie:
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie:
21-02-2022 t/m 25-02-2022
Goede Vrijdag/Pasen: 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie:
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart + vrijdag:
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren:
06-06-2022
Zomervakantie:
18-07-2022 t/m 28-08-2022
STUDIEDAGEN

2020-2021

Maandag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdag

20-09
15-10
10-01
14-02
29-03
14-04
17-06

Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
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