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Belangrijke data
revius@sintbavoschool.nl

1 juni

Pinksteren (vrije dag)

9 juni

Margemiddag gaat niet door, hele dag les.

10 juni

Studiedag (kinderen vrije dag).

Week 15 juni

Week van de 15 minuten gesprekken

Week 22 juni

Week van de 15 minuten gesprekken

Einde schooljaar

Geen Bavostuif

oudervereniging@sintbavoschool.nl
dmrrevius@sintbavoschool.nl
gmr@haarlemschoten.nl
reviuspunter@sintbavoschool.nl
contactpersoon@sintbavoschool.nl

Praktisch
Gezien de hoeveelheid informatie die op iedereen afkomt houden we de Punter zo kort en bondig mogelijk.
1.

De agenda van Social Schools is bijgewerkt tot de zomervakantie.

2.

Het team heeft van de ouderraad een heerlijk bedankje en een lieve kaart ontvangen voor de periode dat er thuisonderwijs is gevolgd. Hartelijk bedankt daarvoor!

3.

Dit jaar organiseren we 15 minuten gesprekken in plaats van 10 minuten gesprekken. Wij verwachten alle ouders van
de groepen 1 tot en met 7. De ouders van groep 8 komen op uitnodiging van de leerkracht of kunnen –indien gewenst
– een afspraak maken met de leerkracht.

Inloopspreekuur Logopedie en CJG
De inloopspreekuren van de logopedie zullen de rest van dit schooljaar online worden gehouden. Heeft u een vraag voor
logopediste Marcella Mollema? Dan kunt u deze mailen naar marcella@logopedieisleuk.nl en uw telefoonnummer achterlaten. Marcella neemt dan contact met u op.

Heeft u opvoedingsvragen of wilt u graag uw verhaal kwijt? Dan kunt u bellen met het CJG informatie & adviesteam van
het CJG. Telefoonnummer 088—995 84 84.

Spaarnekids.
Spaarnekids start de activiteiten weer op. Interesse? U kunt het aanbod bekijken via de link. https://bit.ly/2Z4Gngo
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Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie

12-10-2020 t/m 16-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021 t/m 26-02-2021

Pasen

02-04-2021 t/m 05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021 t/m 07-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021 t/m 14-05-2021

Pinksteren

24-05-2021

Zomervakantie

12-07-2021 t/m 20-08-2021

Vrije dagen
•

Vrijdag

18-12-2020

•

Vrijdag

09-07-2021

Studiedagen
•

Vrijdag

•

Maandag

16 november 2020

•

Woensdag

3 februari 2021

•

Donderdag

1 april 2021

•

Dinsdag

6 april 2021

•

Woensdag

9 juni 2021

9 oktober 2020

Margemiddag. Kinderen om 12.00 uur uit. TSO beschikbaar.
•

Dinsdag

15 september 2020

•

Donderdag

12 november 2020

•

Vrijdag

19 februari 2021

•

Maandag

15 maart 2021

•

Dinsdag

1 juni 2021

•

Donderdag

24 juni 2021

