Mei 2020
Hallo allemaal!
Wat zijn we blij dat we weer open zijn! Nog niet volledig, maar het begin is gemaakt. De kinderen
stralen en zijn super enthousiast, fijn!
Hierbij ontvangt u een ouderinfo met belangrijke informatie voor het komende schooljaar.
Namelijk de formatie (welke groep gaat naar welke leerkracht) en de planning inclusief lesvrije
dagen.
We hebben het streven gehad om dit weer kort na de meivakantie met u te kunnen delen en zijn
blij dat we hier voor iedereen snel duidelijkheid in hebben. Op deze manier kunnen we ook weer
voor een goede overdracht gaan zorgen in de komende periode.
De nieuwe groepen 3 worden dit jaar samengesteld door twee groepen 2 te combineren. We
bekijken jaarlijks welke manier de meest evenwichtige groepen geeft, dit jaar hebben we er dus
voor gekozen om twee groepen te combineren tot 1 nieuwe groep 3.
Daarnaast hebben we besloten de geplande studiedag van 2 juni niet door te laten gaan. We
vinden het nu niet gepast om een studiedag in te lassen, terwijl we allemaal blij zijn dat de
kinderen weer naar school mogen. Mocht u al andere plannen hebben, dan is dat uiteraard geen
punt.
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
21-22 mei
Vrij i.v.m. Hemelvaart
1 juni
Tweede Pinksterdag
2 juni
Geplande studiedag vervalt, kinderen zijn welkom op school!

TER INFORMATIE
FORMATIE / GROEPSVERDELING
Hieronder ziet u de groepen en de
bijbehorende leerkrachten voor het komende
jaar. De vacatures die u ziet, lopen op dit
moment intern bij onze stichting (LPS). We
hopen snel meer te kunnen melden.

De kinderen uit de groepen 2A en 2D vormen
samen groep 3A, de kinderen uit de groepen
2B en 2C vormen samen de nieuwe groep 3B.
Verder blijven alle kinderen die nu in de Agroep zitten in A en de kinderen die in de Bgroep zitten in B, zoals u gewend bent.

UITBREIDING (PEUTER)OPVANG

VAKANTIES EN LESVRIJE DAGEN
Vakanties
Herfstvakantie: 19 oktober – 23 oktober
Kerstvakantie: 21 december – 1 januari
Voorjaarsvakantie: 15 februari – 19 februari
Meivakantie: 26 april – 7 mei
Zomervakantie: 26 juli – 3 september
Officiële vrije (feest)dagen:
Tweede Paasdag: 5 april
Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei
2e Pinksterdag: maandag 24 mei
Overige lesvrije dagen:
Vrijdag 25 september
Maandag 9 november
Maandag 23 november
Vrijdag 15 januari
Vrijdag 26 maart
Dinsdag 25 mei
Vrijdag 25 juni
Vrije vrijdagmiddagen:
18 december (voor kerstvakantie)
2 april (Goede Vrijdag)
23 juli (voor zomervakantie)
OPVANG VANAF 2 JAAR
Zoals eerder gemeld, hebben we besloten om
het aanbod voor de peuteropvang aan te
passen. Door de Corona periode is er
waarschijnlijk weinig van gekomen om hier
naar te kijken. Tijdens de 40 schoolweken dat
een peuter naar de peuteropvang gaat, bestaat
het aanbod niet meer alleen uit de 3-uur
durende dagdelen peuteropvang. Het aanbod
wordt verruimd. Voorafgaand en/of
aansluitend aan de ochtend en middag
peuteropvang zijn extra blokken peuteropvang
af te nemen. Voor de blokken verlengde
peuteropvang wordt een aangepast tarief in
rekening gebracht. Indien u recht heeft op
kinderopvangtoeslag, kunt u de
kinderopvangtoeslag ook aanvragen voor de
extra afgenomen uren peuteropvang.
Mocht u interesse hebben in of vragen hebben
over het afnemen van verlengde
peuteropvang, dan kunt u een mail sturen naar
wilma.van.gorsel@lpsnet.nl of contact
opnemen met Pippi (06-59906129).

