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Informatieavonden  

Dit jaar zullen de informatieavond van groep 1 t/m 3 en de inloopavond van groep 4 t/m 8 

vanwege de corona-maatregelen anders worden georganiseerd dan u gewend bent. Hieronder 

kunt u per groep lezen wat u kunt verwachten. 

 

• Groep 1/2 

Maandag 7 september van 18:30 tot 19:30 uur organiseren we een informatieavond 

voor de nieuwe ouders van groep 1. Het gaat dan om de ouders van de kinderen die 

dit schooljaar zijn begonnen of nog moeten starten dit schooljaar. Deze ouders krijgen 

hiervoor begin volgende week nog een aparte uitnodiging van de leerkrachten via de 

mail. Om de 1,5m afstand te kunnen waarborgen, nodigen we 1 ouder per gezin uit.  

 

Voor alle andere ouders van groep 1 en 2 wordt een vlog opgenomen, die u in de week 

van 7 september krijgt toegestuurd. 

 

• Groep 3 

Maandag 7 september van 19:00 tot 20:00 uur organiseren we een informatieavond 

voor de ouders van groep 3. Om de 1,5 m afstand te kunnen waarborgen, nodigen we 

1 ouder per gezin uit. Voor ouders die de vorige 2 jaren al een zoon of dochter in 

groep 3 hebben gehad, zal de informatieavond geen nieuwe informatie bevatten. We 

kunnen ons voorstellen dat die ouders ervoor kiezen de avond niet te bezoeken. 

Eventuele vragen over de werkwijze in groep 3 kunnen ook altijd via de mail aan Inge 

(i.lenderink@keender.nl) en Martine (m.vanderkuil@keender.nl) worden gesteld. 

 

 

• Groep 4/5 en 6 

Groep 4/5 en 6 geven de ouders de ruimte om, in de week van 7 september t/m 11 

september, na schooltijd het werk van hun kinderen in te zien. Om de 1,5m afstand te 

kunnen waarborgen, nodigen we 1 ouder per gezin uit en houden we daarbij het 

alfabet aan. 

Maandag: ouders waarvan de achternaam begint met a b c d e (14:30 – 15:15 uur) 

Dinsdag: ouders waarvan de achternaam begint met f g h i j (14:30 – 15:15 uur) 

Woensdag: ouders waarvan de achternaam begint met k l m n o (12:15 – 13:00 uur) 

Donderdag: ouders waarvan de achternaam begint met p q r s t u (14:30 – 15:15 uur) 

Vrijdag: ouders waarvan de achternaam begint met v w x y z (14:30 – 15:15 uur) 

 

• Groep 7/8 

De kinderen van groep 7/8 maken een vlog/filmpje, die u in de week van 7 september  

krijgt toegestuurd. 

 

Gym 

Voor de gymlessen maken we weer gebruik van de gymzaal in ’t Meuken. Alle groepen 

gymmen op de dinsdag en donderdag. Dinsdagmiddag krijgen groep 6 en 7 samen gym van 

vakleerkracht Thijs en daarna geeft hij gym aan groep 8. Vanaf groep 6 douchen de kinderen 

na afloop van de gymles. 

 

Vakantierooster 2020 – 2021 

Herfstvakantie          17 oktober t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie           19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie          20 februari t/m 28 februari 2021 

Pasen             5 april 2021 

Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021i 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2020 

Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus 2021 
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Daarnaast zijn er 6 studiedagen ingepland op: vrijdag 25 september, donderdag 8 oktober,  

dinsdag 17 november, dinsdag 9 februari, maandag 17 mei en woensdag 23 juni. 

 

 


