Tuk, 20 mei 2020

Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei
Maandag 1 t/m vrijdag 5 juni
Vrijdag 12 juni
Vrijdag 3 juli

Pinksterweekend
Juni vakantie
Studiedag
Studiedag

Heropening scholen
Vanaf 8 juni mogen we weer "helemaal" naar school!
Het huidige rooster (met een A en B groep) loopt dus door t/m vrijdag 29 mei a.s. De week
daarna is de school gesloten vanwege de juni-vakantie. We zijn nu in afwachting van de
protocollen die worden opgesteld voor de opening vanaf 8 juni. Zodra we weten aan welke
voorwaarden we moeten voldoen zullen we een concept-plan voorleggen aan de MR. Zodra
alle plannen rond zijn zullen we u hier uiteraard over informeren.

Vakantierooster 2020-2021
Tijdens het MR overleg van dinsdag 19 mei is het vakantierooster voor 2020-2021 besproken
en vastgesteld.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag)
Junivakantie
Zomervakantie

data
12 okt – 16 okt 2020
21 dec – 1 jan 2021
22 feb – 26 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april – 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei
14 juni -18 juni 2021
12 juli – 20 augustus 2021

Studiedagen
Vrijdag 9 oktober 2020 (voor herfstvakantie)
Vrijdag 4 dec 2020 (middag)

Vrijdag 18 dec 2020 (middag)
Maandag 1 maart 2021 (na voorjaarsvakantie)
Donderdag 1 april 2021 (paasweekend)
Dinsdag 6 april 2021 (paasweekend)
Woensdag 7 april 2021(paasweekend)
Vrijdag in juni (na A4D) 2021 (datum op dit moment nog niet bekend)
Vrijdag 9 juli 2021 (laatste schooldag)

Stand van zaken nieuwbouw
In de afgelopen
maanden zijn de
voorbereidingen
m.b.t. de
nieuwbouw van de
school en het
Dorpshuis gewoon
doorgegaan. Op
dit moment
verloopt alles nog
volgens de
planning. Zoals het
er nu naar uitziet
zal er op 26 juni
een definitief ontwerp zijn van de nieuwe
gebouwen. De gemeente is op zoek naar
de mogelijkheid om iedereen
(dorpsbewoners) te informeren over de
plannen. Waarschijnlijk wordt er straks een
digitale flyer ontworpen om iedereen op
de hoogte te brengen van de plannen.
Hierbij vast een eerste (nog niet definitieve)
compilatie van het ontwerp:

