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MOBIEL
Levensbeschouwelijk basisonderwijs
‘Altijd in beweging!’

22 Feb

t/m 26 feb Voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,
Hoera, we zijn weer gestart!  
Echt heel fijn om de kinderen vanmorgen weer
op school te ontvangen. Alle klassen zijn goed
gestart en in de pauze was er ook tijd voor
sneeuwpret voor de kinderen!
Het is natuurlijk weer even wennen en we
snappen dat het vandaag niet iedereen goed
lukte om op tijd op school te zijn. Ik hoop dat
morgen alle opstart perikelen voorbij zijn zodat
om 8.30 uur de lessen kunnen beginnen. We
hebben een hoop te doen en het is heel fijn en
goed om ook weer met en van elkaar te leren.
Voorjaarsvakantie
Over 1,5 week (22 februari) start de
voorjaarsvakantie. We hebben jullie al
geïnformeerd dat de studieweek
(1-t/m 5 maart) niet doorgaat i.v.m. alle
gemiste schooldagen van de afgelopen weken.
Daarom verwachten we alle kinderen maandag
1 maart gewoon op school. Hieronder vinden
jullie een aangepast rooster met alle vakanties
en vrije dagen tot aan de zomervakantie.
Willen jullie deze dagen in jullie agenda
noteren, dan missen de kinderen niet onnodig
schooldagen. Elke schooldag telt, vooral nu
meer dan ooit!
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Rapportgesprekken
De rapportgesprekken stonden gepland in de
week van 8 maart. We hebben dan nog niet de
toetsen afgenomen en we hebben wat meer
weken nodig om met de kinderen te werken
om goed in te schatten hoe ze zich
ontwikkelen. Daarom schrijven we deze
periode geen rapporten. We hebben de
oudergesprekken gepland in de week van 12
april. Jullie krijgen daar t.z.t. nog informatie
over.
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Vakantie en vrije dagen 2020-2021
Datum

Activiteit

22- t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

2 april

Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)

5 april

2e Paasdag

6 april

Studiedag (alle kinderen vrij)

27 april

Koningsdag

3- t/m 14 mei

Meivakantie

24 mei

2e Pinksterdag

18 juni

Studiedag (alle kinderen vrij)

21 juni

Studiedag (alle kinderen vrij)

9 juli

Extra vrije dag (alle kinderen vrij)

12 juli t/m 22 augustus

Zomervakantie

23 augustus

Start schooljaar 2021-2022
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