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Week: 27

THE

Datum: 2 juli ’ 20

Beste lezer,

U heeft nu een korte, laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar voor u liggen. Na nog een vier
weken met z’n allen naar school te zijn geweest, is het nu tijd voor de zomervakantie.
In deze nieuwsbrief vind u alvast de vakantieregeling voor het nieuwe schooljaar.
U ontvangt in de laatste vakantieweek informatie over de start van het nieuwe schooljaar op maandag
17 augustus.
Team De Skulpe

NIEUWS UIT DE GROEPEN
(Adres)wijzigingen
Het nieuws uit de groepen vindt u op de website:
www.deskulpe.nl.

MEDEDELINGEN
Oud papier
U kunt het oud papier iedere maand zelf in de
container deponeren. De datums, waarop de
container voor u klaar staat, staan in Uus Likje Wraald
en op de kalender op de website en ook in de
nieuwsbrief van school.
Juli
van dinsdag 7 juli t/m zondag 12 juli
Augustus
van dinsdag 4 augustus t/m zondag 9 augustus
September
van dinsdag 8 september t/m zondag 13 september

Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door!
Via onze website is het mogelijk een adreswijziging of
wijziging van andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te geven.
Op onze website onder ‘Contact’ kunt u een online
formulier vinden om de wijziging door te geven.
Eenvoudig en snel! Na ontvangst van uw wijziging
voeren wij de wijzigingen z.s.m. door in ons
administratiesysteem.

Beweegteam SWF zomeractiviteiten
U heeft op maandag 29 juni via de mail twee flyers
met activiteiten voor zomervakantie gekregen. Deze
activiteiten worden georganiseerd door het
beweegteam SWF (de nieuwe naam voor de
buurtsportcoaches). De twee flyers zullen ook nog
online toegevoegd worden bij deze nieuwsbrief.

Vakantierooster 2020 - 2021

Stichting leergeld ZWF

We starten het schooljaar op maandag 17 augustus.

Door de Coronacrisis ondervinden steeds meer
gezinnen financiële problemen en daarom wil
Stichting Leergeld ZWF haar werk graag meer onder
de aandacht brengen.

Herfstvakantie:
maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober
Kerstvakantie:
maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Voorjaarsvakantie:
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Goede vrijdag en Pasen:
vrijdag 2 april en maandag 5 april
Koningsdag:
dinsdag 27 april
Meivakantie:
maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Bevrijdingsdag en het Hemelvaartweekend vallen dit
jaar in de meivakantie
Pinksteren:
maandag 24 mei en dinsdag 25 mei
Zomervakantie 2021:
maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus

Voor de basisscholen is het fijn dat alle kinderen mee
kunnen op schoolreis of kamp.
Mochten ouders dit niet kunnen betalen, dan kunnen
ze , mits ze voldoen aan onze inkomensgrens, een
beroep doen op St. Leergeld ZWF.
Stichting Leergeld betaalt, namens de ouders, de
school rechtstreeks.
Naast deze gift zijn er nog veel meer mogelijkheden.
Zie voor uitgebreide informatie over Stichting
Leergeld ZWF de bijgevoegde bijlagen. Er is een
algemene nieuwsbrief en een speciaal voor de ouders
van groep 8 kinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan.

Laatste schooldag
Extra vrije dagen/middagen
Vandaag is het de laatste schooldag van dit bijzondere
schooljaar. We maken er in alle groepen een gezellige
dag van en deze zal ook in het teken staan van
afscheid. Groep 8 is vandaag voor het laatst bij ons op
school. Maar ook de kinderen van groep 2, 4 en 6
zullen een juf of meester verlaten om door te
schuiven naar de volgende groep bij een nieuwe juf of
meester.

Wij stellen u alvast op de hoogte van de nu al bekende
extra vrije dagen/middagen in verband met
studiedagen van de leerkrachten. U kunt deze
dagen/middagen alvast op u kalender schrijven.
dinsdag 9 februari 2021 – kinderen hele dag vrij
Naast de vakanties en andere vrije dagen zijn er nog
marge-uren voor andere activiteiten en eventuele
calamiteiten. Wij laten u, voor zover mogelijk, ruim
van te voren weten wanneer de kinderen extra vrij
zijn.

Gisteravond, na afloop van de musical film, hebben de
ouders en de kinderen van groep 8 samen met de
leerkrachten in De Foeke een kort samenzijn als
afscheid gehad. Juf Tineke had voor iedere leerling
een mooi gedicht gemaakt. Meester Jeroen las de
gedichten voor. Er was een drankje en een hapje. Het
team had ook nog een PowerPoint met foto’s voor de
kinderen van groep 8 gemaakt.

Gouden Weken
We starten het nieuwe schooljaar zoals gewoonlijk
met de Gouden Weken. Komend schooljaar zullen
deze in het teken staan van Kunst.
Elke groep heeft deze weken een andere kunstenaar
centraal staan.
Groep 1 en 2 werkt aan Mondriaan.
Groep 3 en 4 werkt aan Keith Haring.
Groep 5 en 6 werkt aan Joan Mirò
Groep 7 en 8 werkt aan Matisse
Meer informatie volgt in het nieuwe schooljaar.

AGENDA
2 juli
7 t/m
12 juli
4 t/m 9
aug.
17 aug.
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Laatste schooldag.
14.00 uur start zomervakantie.
Oud papier container staat klaar
Oud papier container staat klaar
Start nieuwe schooljaar - 8.25 uur

Zomervakantie
Vandaag start voor de kinderen de zomervakantie.
Wij willen jullie allen een hele, fijne vakantie wensen!
Wij zien jullie graag weer terug op maandag 17
augustus. We willen de kinderen van de huidige
groep 8 veel plezier wensen op het voortgezet
onderwijs.
team De Skulpe

Een fijne vakantie gewenst!
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