Jaaroverzicht 2020-2021
Vakanties en vrije dagen

Informatiebijeenkomsten

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

Groep 1-2A:
Groep 1-2B:
Groep 1-2C:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 6-7:
Groep 7:
Groep 8:

Voorjaarsvakantie:
2de Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
2de Pinksterdag:
Zomervakantie:

17 oktober t/m 25 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
vrijdag 18 december 11.45 uur vrij
13 februari t/m 21 februari 2021
5 april 2021
27 april 2021
1 mei t/m 16 mei 2021
24 mei 2021
17 juli t/m 29 augustus 2021
vrijdag 16 juli 11.45 uur vrij

Studiedagen team (alle kinderen vrij)
Dinsdag 22 september 2020
Donderdag 26 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Maandag 1 februari 2021
Dinsdag 6 april 2021 (dag na 2e paasdag)
Woensdag 9 juni 2021

Maandag 7 september 17.30 – 18.15 uur
Maandag 7 september 18.30 – 19.15 uur
Maandag 7 september 19.30 – 20.15 uur
Dinsdag 8 september 17.30 – 18.15 uur
Dinsdag 8 september 18.30 – 19.15 uur
Dinsdag 8 september 19.30 – 20.15 uur
Dinsdag 8 september 19.30 – 20.15 uur
Donderdag 10 september 17.30 – 18.15 uur
Donderdag 10 september 18.30 – 19.15 uur
Donderdag 10 september 19.30 – 20.15 uur

Inloopmomenten
Data en informatie volgen nog, zie toelichting op achterzijde.

Contactmomenten

Data volgen.

Eerste oudergesprekken groep 1-2
16 t/m 20 november 2020
Tweede oudergesprekken groep 1-2
25 t/m 28 mei 2021
Startgesprekken ouder + kind groepen 3-8
14 september t/m 2 oktober 2020
Oudergesprekken groepen 3-7
8 t/m 12 februari 2021
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
23 t/m 27 november 2020
Definitief adviesgesprekken groep 8
1 t/m 5 februari 2021

Vieringen en activiteiten

Rapport mee

Kleutervrije vrijdagen (groep 1-2)
18 september 2020, 16 oktober 2020,
20 november 2020, 18 december 2020,
22 januari 2021, 19 maart 2021, 2 april 2021,
11 juni 2021, 9 juli 2021 (alleen groep 1)

Schoolreisjes

Kinderboekenweek: 30 september t/m 11 oktober 2020
Sinterklaasviering: vrijdag 4 december 2020
Kerstviering: donderdag 17 december 2020
Letter-leesfeest groep 3: woensdag 27 januari 2021
Carnavalsviering: vrijdag 12 februari 2021 (continurooster*)
Paasviering groepen 1-2: donderdag 1 april 2021
Paasviering groepen 3-8: vrijdag 2 april 2021
Koningsspelen: vrijdag 23 april 2021 (continurooster*)
Avond4Daagse: 8 – 11 juni 2021
Kamp groep 8: datum volgt
Musical groep 8: donderdag 8 juli 2021
Oudste kleuterdag: vrijdag 9 juli 2021
Uitvegen groep 8: dinsdag 13 juli 2021
Meedraai-ochtend: woensdag 14 juli 2021
Uitglijden groep 2: Vrijdag 16 juli 2021
*continurooster: lesdag tot 13.45 uur

Groep 2:
Eerste rapport: 6 november 2020
Tweede rapport: 21 mei 2021
Groep 3-7:
Eerste rapport: 5 februari 2021
Tweede rapport: 9 juli 2021
Groep 8:
1 t/m 5 februari 2021 (bij definitief adviesgesprek)

Toelichting bij jaarkalender 2020-2021
Start schooljaar
Op maandag 24 augustus 2020 start het nieuwe schooljaar. Omdat het nog niet verstandig is grote groepen mensen bijeen te
laten komen, zit een gezamenlijke start op het schoolplein en een inloop XL er niet in. Toch gaan we ervoor zorgen dat alle
leerlingen op een vrolijke en feestelijke wijze worden onthaald. Hoe we dat doen, houden we nog even geheim. U ontvangt
de laatste week van de vakantie informatie over de start, zoals het tijdstip waarop de deuren opengaan en de wijze van
ontvangst.

Informatiebijeenkomsten
Voor alle groepen worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig: u maakt
kennis met de leerkrachten en (in sommige gevallen) met nieuwe ouders en u ontvangt specifieke informatie over de groep
en/of het leerjaar. We leggen de focus op de onderwerpen die toelichting verdienen en die nieuw zijn in het betreffende
leerjaar. En natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen. De meer algemene en praktische informatie ontvangt u begin van het
schooljaar via Social Schools.
De data en tijdstippen van de informatiebijeenkomsten staan op de voorzijde van dit overzicht vermeld. Om het
verspreidingsrisico van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zijn de bijeenkomsten (op één na) per groep gepland. Wij
willen u vragen om na de informatiebijeenkomst zo snel mogelijk het gebouw weer te verlaten, zodat de volgende groep
ouders ook op tijd naar binnen kan.

Inloopmomenten
Al enkele jaren zijn er op basisschool Brakkenstein inloopmomenten. Deze zijn afwisselend op maandag en vrijdag en worden
altijd verdeeld tussen onderbouw (groepen 1-4) en bovenbouw (groepen 5-8). Met het oog op de verspreidingsrisico’s vinden
we deze opzet nu niet verantwoord. Er zijn op die momenten te veel volwassenen tegelijk in de school.
Als team denken we na over een alternatieve opzet, want we willen de inloopmomenten uiteraard in ere houden. Het is een
fijn moment om van dichtbij te zien waar uw kind op school op dat moment mee bezig is. Wij informeren u begin van het
schooljaar over de alternatieve opzet en de bijbehorende data en tijdstippen. Deze worden uiteraard ook vermeld in de
agenda op Social Schools.

Vieringen en activiteiten
We weten allemaal niet hoe het komend schooljaar gaat lopen, kijkend naar de ontwikkeling van het coronavirus. Bij de
planning van vieringen en activiteiten nemen we het protocol van de PO-raad per 1 juli 2020 als basis. Daarbij hanteren we
de stelregel “met de informatie die we nu hebben”. Want richtlijnen kunnen elk moment weer worden aangepast, als de
situatie daar aanleiding toe geeft. We nemen u uiteraard zo goed en snel als mogelijk daarin mee.
Op de kalender zijn de vaste vieringen en activiteiten dus onder voorbehoud opgenomen. De invulling gebeurt binnen de
richtlijnen die op dat moment van kracht zijn.

Nieuwsbrief ouders
Voor elke vakantie ontvangt u een nieuwsbrief vanuit school met daarin gebundelde informatie, een terugblik op de
afgelopen periode en een vooruitblik op de komende periode. Tussendoor ontvangt u uiteraard informatie op school- en/of
groepsniveau via Social Schools. In geval van specifieke omstandigheden of situaties worden extra of speciale nieuwsbrieven
verstuurd, zoals afgelopen schooljaar tijdens de schoolsluiting is gebeurd.

