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Agenda voor de maanden januari en februari 2021 
 

Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad “Praktisch”  
 

Lockdown, online lessen voorlopig tot 8 februari 

Cito toetsen gr.3-8 volgen op een later moment 

Verslagen gr.8 mee volgt op een later moment 

Oudergesprekken gr.8 25-29 januari > uitgesteld, volgen op een later moment 

Verslagen gr.1-7 mee volgt op een later moment 

Ma. studiedag 8 februari uitgesteld, dit wordt een “gewone” lesdag 

Oudergesprekken gr.1-7 15-19 februari > uitgesteld, volgen op een later moment 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari, alle leerlingen zijn vrij 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een raar lijstje staat hierboven. We plannen ieder jaar een heel nieuw schooljaar van te voren in.  
Nu weten we niet eens hoe het er over 2 weken uitziet. We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden 
in de rest van het schooljaar; alle activiteiten hangen af van de Corona maatregelen. 
 
Voor veel ouders is dit een zware periode. Dat begrijpen wij heel goed. We merken dat er thuis door veel 
kinderen goed gewerkt wordt en dat is fijn! Zodra we weer met alle kinderen op school zijn proberen wij zo 
goed mogelijk de eventueel opgelopen achterstanden in te lopen.  
 
Op dit moment hebben wij geen zieke leerkrachten en zijn er nog 3 leerkrachten die hun werkzaamheden 
langzaam opbouwen.  
Leander Rowan begint 1 februari als adjunct-directeur. Annet van Brussel is nu directeur van de Polderhof 
in Almere-Haven en Inge Zoeters heeft afscheid genomen en is met vervroegd pensioen gegaan.  
Luciënne blijft 2 dagen in haar groep 5 en de rest van de week neemt zij de taken van Inge over. 
 
We verlangen naar de lente hopen op betere tijden! 
 
Met vriendelijke groet, 
Joke Walda en Luciënne van Wijk 
 


