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Jan Thies Nieuwsbrief – Juni 2020 
 
 

Vijf gelijke dagen model blijft voorlopig na de zomervakantie 
Sinds 11 mei werken we volgens het principe van het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle 
kinderen op de dag dat ze naar school gaan van 08.30 tot 14.00 uur aanwezig zijn. Ook lunchen de 
kinderen op school. 
We doen dit om het aantal vervoersbewegingen van en naar school zo beperkt mogelijk te houden. 
We weten uiteraard nog niet wat de situatie na de zomervakantie zal zijn. Maakt Corona een 
comeback of is het nog sluimerend aanwezig? Krijgen weer te maken met nieuwe richtlijnen van de 
overheid? 
Om zowel aan ouders en personeel ruim op tijd duidelijkheid te geven, hebben we in overleg met de 
Medezeggenschapsraad besloten om na de zomervakantie het vijf gelijke dagen model in ieder geval 
tot de herfstvakantie te handhaven.  
Wat we nog niet weten is of de gespreide in- en uitstroom tijden gehandhaafd blijven. Daar wordt u 
op een later tijdstip over geïnformeerd. 
Met de Medezeggenschapsraad en de Kinderopvang Rolde is overleg en afstemming geweest over 
de werkwijze na de zomervakantie.  
 

Vakantie en margedagen 2020-2021 
Tijdens de MR-vergadering van 15 juni zijn de margedagen van het schooljaar 20-21 vastgesteld. 
 

 eerste dag laatste dag 

herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Pasen 02-04-2021 05-04-2021 

meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021 24-05-2021 

Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

 

08-09-2020    Roldermarkt 

04-12-2020    Sinterklaas – continurooster tot 14.00  

18-12-2020    vrijdagmiddag voor Kerst 

19-02-2021    voorjaarsvakantie – continurooster tot 14.00 uur 

21-05-2021    plandag schooljaar 21-22 

09-07-2021    vrijdagmiddag voor zomervakantie 

 

Eindgesprek 
Helaas is het door de Coronacrisis niet mogelijk om het Eindgeprek op school te organiseren. 
We zijn daarom tot onderstaand alternatief gekomen. 
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- Het Eindgesprek vindt telefonisch plaats. 
- Het gesprek is facultatief. 
- Het gesprek duurt maximaal 10 minuten. 
- U kunt zich t/m dinsdag 16 juni via het emailadres van de leerkracht aanmelden. U bent daarover  
  geïnformeerd. 
- Geef s.v.p. in de mail aan op welk nummer u gebeld wilt worden. 
- Tussen 17 juni en 30 juni wordt er contact met u opgenomen. 
- Bij groepen met twee leerkrachten, wordt u door één van de leerkrachten gebeld. 
- De gesprekken vinden bij voorkeur onder werktijd plaats. 

We hopen op deze wijze het schooljaar met u op een goede wijze af te kunnen ronden. 
 

Alternatief tweede rapport 
Op donderdag 25 juni krijgen alle kinderen (m.u.v. de kinderen van groep 1 die vanaf januari 2020 
zijn ingestroomd) hun tweede rapport mee naar huis. 
In verband met de Coronacrisis is de inhoud aangepast. Het tweede rapport bevat alleen een tekst. 
Alle overige informatie ontbreekt, omdat we onvoldoende gegevens beschikbaar hebben om een 
goed onderbouwd rapport te kunnen maken. 
De inhoud van het rapport wordt door de leerkracht met uw dochter/zoon besproken. 
Na de zomervakantie moet het rapport weer op school worden ingeleverd. 

 
Nieuwe schooljaar 
Inmiddels is duidelijk dat we komend schooljaar met de volgende 12 groepen starten: 
1-2a   1-2b   1-2c   3a   4a   4b   5a   5-6b   6a   7a   7-8b   8a 
Op het ogenblik worden nog veel gesprekken gevoerd met ouders/verzorgers van nieuwe kinderen. 
Door de Coronacrisis is e.e.a. vertraagd. Dit betekent dat u in de week van 22-26 juni wordt 
geïnformeerd wat de verdeling van de leerkrachten over de groepen is en ontvangt u de 
namenlijsten van de groepen. 
Het kennismaken met de nieuwe kleuters vindt in de laatste schoolweek na schooltijd plaats. 
Op woensdag 1 juli van 10.30-11.00 uur maken alle kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht(en) 
en komen de kinderen wennen die van een andere school afkomstig zijn. 
Voor de huidige groepen 8 zorgen we dan voor opvang. 
 

Nieuws van de MR 
Aan het eind van dit schooljaar komt aan de zittingstermijn van drie van de vier leden van de 
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad een eind.   
Hierbij doen wij een oproep aan ouders om zich verkiesbaar te stellen als MR lid.  
Via mr.janthies@primah.org kunt u zich aanmelden. 
Informatie over de MR en haar taken vindt u op de website onder het kopje ‘Organisatie, MR’.  
 

Gezocht: Notulist MR 
Onze vaste notulist heeft aangegeven te stoppen met deze taak. Janet, bedankt voor je inzet en 
mooie notulen!    
Vanaf komend schooljaar zoeken wij dan ook een nieuwe notulist. De MR vergadert zo’n 6 keer per 
jaar. Voor de notulist is een vergoeding beschikbaar.  
Wie wil deze taak overnemen? Meld je dan aan bij de MR via mr.janthies@primah.org 
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