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ALGEMEEN 
 
Beste ouders/verzorgers en kinderen, 
 
Na zes weken zomervakantie staat het 
nieuwe schooljaar voor de deur.  
We hopen dat iedereen in deze 
bijzondere tijd toch een fijne vakantie 
heeft gehad en zin heeft om er met ons 
weer een prettig schooljaar van te 
maken!  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt 
u het plan van aanpak voor de 
komende periode.  
 
Team basisschool aan ’t Heike 
 
 
  

Belangrijke data 
24-08  Start nieuwe schooljaar 
26-08  Schoolontbijt 
01-09  t/m 03-09 Kennismakingsgesprekken 
02-09  Algemene Ledenvergadering Oudervereniging (ALV) 20.00u 
10-09  Infoavond groep 8 PO-VO 19.30u (A-J) en 20.15u (K-Z) 
  
Bijlagen 
Plan van aanpak – start na de zomervakantie (coronaprotocol) 
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Personele inzet 
 

Groep 1-2 Els Verhagen  
Renate van de Pas 

ma-di 
wo-do-vr 

Groep 3-4 Wendy van Ginkel 
Mireille Hoffman 

ma-di-wo-vr 
do 

Groep 5-6 Rian Huijbers 
Mireille Hoffman 

ma-di-wo-do-vr 
di-ocht 

Groep 7-8 Inge van der Hijden 
Mireille Hoffman 

ma-di-wo-do-vr 
wo-ocht en vr-ocht 

 

 

 

Schoolontbijt                                                                
Woensdag 26 augustus luiden we het nieuwe schooljaar 
met de kinderen in met een gezellig en smaakvol 
schoolontbijt. Alle kinderen worden gewoon om 8.30 
uur in de klas verwacht en gaan daarna samen met hun 
leerkracht naar de aula waar  een lekker ontbijt op hen 
wacht. Voor vragen over deze activiteit kunt u terecht 
bij Wendy van Ginkel (leerkracht gr.3-4)  

Voor deze activiteit moeten alle kinderen zelf een bord, 
beker en mes meenemen. Graag dit voor a.s. woensdag 
aan uw kind meegeven. 

Mocht uw kind een allergie hebben, dan kunt u bij Wendy een lijst krijgen waarop u kunt 
zien wat er allemaal aan eten en drinken geserveerd wordt. U kunt dan, indien nodig, zelf 
nog voor een passende aanvulling zorgen. 
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Studiedagen schooljaar 2020-2021 
maandag  21-09-2020   
dinsdag 17-11-2020   
woensdag 10-02-2021  
maandag 26-04-2021   
dinsdag 02-06-2021   
vrijdag  02-07-2021  
vrijdag  23-07-2021 (calamiteitendag) 
 
Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie  21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021 
2e Paasdag  05-04-2021 
Koningsdag  27-04-2021 
Meivakantie  03-05-2021 t/m 14-05-2021 
2e Pinksterdag  24-05-2021 
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2020 
 
De jaarkalender met de activiteiten en andere data worden bij de nieuwsbrief verstrekt. 
 

 


