Nieuwsbrief 30
Beste ouders en verzorgers,
De laatste loodjes… Wat is het een bijzonder jaar geweest! We zijn al bijna
vergeten dat er in de eerste helft van het jaar gestaakt werd door schoolpersoneel.
Gelukkig is dat op De Dijck minimaal geweest. We hebben nog gewoon Kerst kunnen
vieren, maar vanaf toen is het wel een heel onverwacht raar gaan lopen. Het is ook
een heel emotioneel jaar geweest dat flink veel energie heeft gekost om je steeds
maar weer te moeten aanpassen. Zeker kinderen die wat minder goed tegen
verandering kunnen, hebben het zwaar gehad. We hopen dat de komende vakantie
voor veel rust en energie gaat zorgen.

CoronaNieuws
We maken het jaar af met het oude corona-protocol. Maar we weten nu al dat we
ook het komende jaar met corona maatregelen rekening zullen moeten houden. Het
nieuwe protocol ligt al klaar. Gelukkig komen er weer meer vrijheden waar we nu al
gebruik van maken:
 Alleen kinderen met een medisch advies van de arts blijven nog thuis.
 Ouders mogen weer het plein op en het gebouw in als ze zich maar houden aan de
RIVM-richtlijnen. We stellen u dan wel een aantal vragen:
o Heeft u een huisgenoot met coronaklachten?
o Heeft u de afgelopen 7 dagen zelf een positieve coronatest gehad?
o Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met een coronapatiënt?
o Bent u nu in quarantaine?
Is er op één van deze vragen een positief antwoord, dan kunnen we u niet
ontvangen.
 Met gym mag de kleedkamer weer gebruikt worden (advies is nog wel buiten te
gymmen).
 Vieringen, excursies en uitjes mogen weer. Ook met ouders erbij! (Als er maar
rekening wordt gehouden met de geldende RIVM-richtlijnen.)




Er is helemaal geen maximum aan het aantal kinderen op het schoolplein.
Bij verkoudheid mag uw kind naar school (behalve als het ook koorts heeft of in
direct contact is met een coronapatiënt).

We weten dat er in de vakantie nog veel kan gebeuren, maar we zijn positief
gestemd over wat er allemaal al mag bij de start van het nieuwe jaar. We houden wel
de RIVM-richtlijnen in de gaten.
Als u in de vakantie naar een gebied gaat waarvoor een negatief reisadvies geldt,
houdt u dan rekening met een quarantainetijd bij terugkomst? Wij starten maandag
31 augustus.

Afscheid groepen 8
Vanavond voeren de groepen 8 gezamenlijk de eindmusical op in de aula van het
Lentiz Kastanjedal. Omdat er maar beperkte toegang is, gaan we hem voor het eerst
in de geschiedenis de opvoering live streamen. Dat wordt heel spannend. We wensen
de leerlingen van de groepen acht voor de komende periode veel plezier en wijsheid
op hun nieuwe school. We zijn wel gewend dat ze regelmatig nog even komen
aanlopen. Al is het maar om het rapport te laten bekijken.

Laatste schoolweek
De komende week staat helemaal in het teken van overgang en afscheid.
Maandag gaan de kinderen in de middag wennen in hun nieuwe groep.
Dinsdag is de laatste gymles met de eigen leerkracht.
Woensdag vieren de leerkrachten hun verjaardag en maken we er een feestje van.
Donderdag gaan we echt alles opruimen en nemen de kinderen alles mee wat van hun
is. Ook krijgen ze werkboeken en bladen mee die vrijwillig in de vakantie verder
gemaakt kunnen worden.
We gaan ervan uit dat donderdag ook een gymdag gaat worden.
Vrijdag zijn de kinderen echt al vrij!

Biebboeken
Wilt u nog even checken of de schoolbiebboeken al ingeleverd zijn. Wij zouden die
graag weer ontvangen om volgend weer schoongemaakt uit te lenen.

Vakantie en vrije dagen schooljaar 2020-2021
Voor volgend schooljaar is in overleg met de MR het volgende jaarkalender gemaakt:
VAKANTIES:
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie:
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie:
03 mei t/m 14 mei 2021
Zomervakantie:
vanaf 19 juli 2021

LANDELIJK VRIJE DAGEN:
Goede Vrijdag:
02 april 2021
e
2 Paasdag:
05 april 2021
Koningsdag:
27 april 2021
e
2 Pinksterdag:
24 mei 2021
VRIJE DAGEN voor DE DIJCK (studie-dagen, Organisatie-dagen en SIKO-dagen):
Organisatiedag: 28 sept 2020
Studiedag:
16 oktober 2020 (let op, deze zit aan de herfstvakantie vast)
Studiedag:
01 december 2020
Middag vrij:
05 december 2020 (Sinterklaasfeest)
Vrije dag:
18 december 2020 (let op, deze zit aan de Kerstvakantie vast)
Studiedag:
08 februari 2021
Organisatiedag: 11 februari 2021
Organisatiedag: 19 februari 2021 (let op, deze zit aan de voorjaarsvakantie vast)
Studiedag:
01 april 2021 (let op, deze zit aan Goede Vrijdag vast)
Middag vrij:
23 april 2021 (dag van koningsspelen)
Studiedag:
25 mei 2021 (let op, deze zit aan de 2e pinksterdag vast)
Organisatiedag: 25 juni 2021
Organisatiedag: 28 juni 2021 (samen met 25 juni een lang weekend)
Vrije dag:
16 juli 2021 (vrijdag voor de zomervakantie)

Agenda komende weken
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13
14
15
16
17

Maandag

20 juli
…
…
…
28 aug

Vrijdag

juli
juli
juli
juli
juli

Wennen in de nieuwe groep 13.30 tot 14.30
Gym
Dag van de leerkracht
Gym; Laatste schooldag (graag een grote tas mee)
Start vakantie ALLE KINDEREN VRIJ!
ZOMER
VAKANTIE

We hopen volgende week een laatste nieuwsbrief te sturen met nieuws uit de
groepen.
Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

