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Beste ouders en verzorgers,
Het jaar zit erop en we stappen de welverdiende vakantie in. Morgen gaan de
leerkrachten nog even alles aan de kant zetten voor de grote schoonmaak. Vanaf
volgende week gaan er ook elektriciens een nieuw brandmeldsysteem aanleggen. Dan
kunnen we begin volgend jaar eens gaan oefenen met een brandalarm.
Het was een bewogen jaar met veel ups en een paar downs. Hopelijk kijkt u net als
wij terug op een positief jaar. En als we elkaar soms niet goed begrepen hebben,
kijken we hoe we het volgend jaar beter kunnen doen.

De groepen 1/2 nemen traditioneel afscheid met het aju-paraplu-lied.

Jaaragenda 2019-2020
In de eerste schoolweek krijgt u de jaaragenda met activiteiten voor het nieuwe
jaar. Mogelijk al in de vakantie over de mail. Hieronder staan wel de vrije dagen voor
volgend jaar. Neemt u deze in uw agenda over?

vrije dagen en vakanties De Dijck schooljaar 2019-2020
Omdat wij op jaarbasis meer les geven dan de wettelijke norm is, houden wij heel
veel zogenaamde ‘marge-uren’ over. Daarom zijn er komend jaar enkele dagen of
middagen waarop de kinderen extra vrij zijn op zogenaamde organisatiedagen en
marge-middagen. Dit gebeurt vooral in periodes waarin de leerkrachten het heel
druk hebben.

Overzicht vrije dagen, vrije middagen en vakanties:
Mnd:
okt
nov
dec

Dagen:
Maandag 14-10-2019
Zaterdag 19-10-2019
Maandag 18-11-2019

t/m

Zondag 27-10-2019

Maandag 02-12-2019
Donderdag 05-12-2019
Vrijdag 20-12-2019

dec/
jan
febr

mrt
apr

Zaterdag 21-12-2019
Vrijdag 07-02-2020
Maandag 17-02-2020
Vrijdag 21-02-2020
Zaterdag 22-02-2020

t/m

t/m

Zondag 05-01-2020

Zondag 01-03-2020

Dinsdag 17-03-2020
Donderdag 09-04-2020
Vrijdag 10-04-2020
Maandag 13-04-2020
Dinsdag 14-04-2020
Vrijdag 17-04-2020

apr/
mei
mei
juni

juli

Vrij:
dag
vakantie
dag
middag vrij
(12 uur uit)
middag vrij
(12 uur uit)
dag

Vanwege:
studiedag
herfstvakantie
organisatiedag

vakantie

kerstvakantie

dag
dag
dag
vakantie
middag vrij
(12 uur uit)
middag vrij
(12 uur uit)
vakantie
vakantie
dag
middag vrij
(12 uur uit)

organisatiedag
studiedag
organisatiedag
voorjaarsvakantie

marge-middag
marge-middag (Sinterklaas)
kerst

marge-middag
marge-middag (Pasen)
Goede Vrijdag
2e Paasdag
studiedag
marge-middag
(koningspelen)

Zaterdag 26-04-2020

t/m

Zondag 10-05-2020

vakantie

meivakantie

Donderdag 21-05-2020
Maandag 01-06-2020
Vrijdag 26-06-2020
Maandag 29-06-2020
Vrijdag 17-06-2020
Zaterdag 18 juli

t/m

Zondag 24-05-2020

t/m

Zondag 01-09-2020

vakantie
dag
dag
middag vrij
dag
vakantie

Hemelvaart
2e Pinksterdag
studiedag
marge-middag
organisatiedag
zomervakantie

Dit overzicht wordt ook in de jaarkalender opgenomen.

Agenda
ZOMERVAKANTIE VAN 19 JULI T/M 1 SEPTEMBER
Maandag 2 september
-8:45 uur start nieuw schooljaar
-Controle hoofdluis (hou het in de vakantie alvast in de
gaten)
Maandag 9 september
-infoavond groep 1 t/m 4 (eerst centraal, daarna in elke
klas verder apart)
Dinsdag 10 september
-infoavond groep 1 t/m 4 (eerst centraal, daarna in elke
klas verder apart)
Woensdag 11 september -schoolbibliotheek groep A
Vrijdag 13 september
-Kindermonumentendag groep 7
Verdere data volgen in het nieuwe schooljaar.

In geval van nood ben ik altijd over de mail te bereiken: directie@dedijck.nl

Namens het hele team wens ik u en de kinderen een fijne zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

