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Voor in uw agenda: 
 vrijdag 19 juni: leerlingen groep 1 en 2 zijn vrij  
 vrijdag 26 juni: het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

 
 
Afnemen CITO-toetsen 
Midden en eind juni staat altijd het afnemen van de CITO-toetsen van het 
leerlingvolgvolgsysteem gepland. Omdat alle kinderen 11 weken onderwijs op afstand 
hebben gehad, zal de uitslag van deze toetsen wellicht geen correct beeld kunnen geven 
van de ontwikkeling van uw kind(eren) deze periode van het schooljaar.  
Toch kiezen we ervoor om de toetsen toch dit schooljaar nog af te nemen. Daarbij maken 
we de keuze om dit voor rekenen en spelling te gaan doen. Begrijpend lezen hoeft maar 
één keer per jaar en dat hebben we in januari / februari gedaan.   
We starten later dan gewoonlijk met het afnemen van de toetsen zodat iedereen weer 
kan wennen aan het ritme van alle dagen naar school gaan.  
Door het afnemen van de toetsen, krijgen we toch enig inzicht in hoe de kinderen ervoor 
staan. Tevens is dit om een goed startpunt te bepalen voor het nieuwe schooljaar.  
 
Oudergespreksweek 
Wij hebben besloten om de spreekuurweek die eind juni gepland staat, te laten 
vervallen. Op dit moment kunnen er geen gesprekken plaatsvinden. Hiervoor in de  
plaats worden in de eerste week van juli alle ouders gebeld om een telefonisch  
afrondend gesprek te hebben. Daarin worden o.a. de uitslagen van de CITO’s  
besproken en wordt aangeven welke ontwikkeling uw kind(eren) heeft / hebben 
doorgemaakt de afgelopen periode.  
U ontvangt hierover van de leerkracht van uw zoon/dochter binnenkort meer informatie.  
 
Rapporten 
Aan het eind van dit schooljaar ontvangen alle kinderen een rapport. Dit is echter geen 
rapport zoals iedereen gewend is. Vanwege het onderwijs op afstand hebben wij een 
ander, mooi rapport ontworpen dat past bij deze situatie. Een deel van dit rapport wordt 
door de leerkracht ingevuld, een ander deel door uw kind(eren) zelf. Wij vragen alle 
ouders ook om een deel van het rapport te vullen. U was immers ook een periode 
thuisjuf en/of thuismeester!  
Het rapport komt op vrijdag 10 juli mee naar huis.  
 
Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021 
In het vorige Wegwijzertje informeerden wij u over het vakantierooster voor komend 
schooljaar. Deze week komen daar de extra vrije dagen voor de kinderen bij. Noteert u 
het alvast in uw agenda?  
 
Eerste schooldag 2020-2021: 31 augustus 2020 
Herfstvakantie:   19 oktober 2020 – 23 oktober 2020 
Kerstvakantie:   21 december 2020 – 1 januari 2021 
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Voorjaarsvakantie:   22 februari 2021 – 26 februari 2021 
Koningsdag:    27 april 2021 
Goede Vrijdag en Paasmaandag: 2 april 2021 en 5 april 2021 
Meivakantie:    3 mei 2021 – 7 mei 2021 
Hemelvaartsweekend:  13 en 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag:   24 mei 2021 
Zomervakantie:   19 juli 2021 – 27 augustus 2021 
 
Hieronder staan de extra vrije dagen voor de kinderen: 

 vrijdag 16 oktober 2020 
 dinsdag 17 november 2020 
 vrijdag 18 december 2020: alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
 maandag 8 februari 2021 
 maandag 26 april en woensdag 28 april 2021. Koningsdag valt op 27 mei 

en is ook een vrije dag.  
 donderdag 17 juni t/m maandag 21 juni 2021 (lang weekend vrij).  
 vrijdag 16 juli 2021: alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij 

 
Andere belangrijke data voor komend schooljaar ontvangt u via schoolkalender aan het 
begin van het nieuwe schooljaar. Noteert u wel alvast de avond van 8 september 2020 
in uw agenda. De groepen 1 t/m 7 organiseren dan een informatieavond. U krijgt hier 
informatie over de groep waar uw kind dat jaar les gaat krijgen. Een aanrader om bij 
aanwezig te zijn dus! 

 
Verjaardagen vieren 
Tijdens de periode dat de school gesloten was, zijn er veel kinderen jarig geweest. Ook 
nu we weer op school zijn, vieren we de verjaardagen wel, maar mag er nog niet 
getrakteerd worden. Wij hebben besloten om alle verjaardagen op 1 moment te vieren. 
De datum hiervoor is 15 juli. Groep 8 maakt er op 10 juli een feestdag van.  
Meer informatie volgt zodra we alles helemaal rond hebben!  
 
GMR van PCBO Apeldoorn zoekt leden 
Als lid van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) denk je bovenschools 
mee over onderwijs, personeel en/of financiën. In nauw overleg met het bestuur van 
PCBO Apeldoorn breng je deze thema's op een hoger plan. We zoeken daarin naar jouw 
eigen inbreng en perspectief. Kortom: we zoeken leden die tot een gezamenlijke visie 
willen komen om deze met de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn te bespreken. 
Wil je lid worden van de GMR? Dat kan! Kijk hiervoor op:  
https://pcboapeldoorn.nl/werken-bij-pcbo/vacature-lid-gmr/  
 
Kind op maandag 
15 juni – 19 juni: Op zijn kop!  
Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, 
maar ook nog steeds verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de 
koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt Haman dat het over 
hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders… 
 
22 juni –26 juni: Komt het goed? 
Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32 
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het 
goed als de koning er een andere wet naast stelt? 
 
 
 
 
 


