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Laatste schoolweek
Nog één week en dan sluiten we dit bijzondere jaar met z’n allen af.
Na de pettendag, spelletjesdag en de wieltjesdag gaan de dolle dagen nog even door.
Vandaag maandag is het waterspeldag. Elk cluster heeft een vast moment waarop er
waterspelletjes worden gedaan. De leerlingen mogen ook een waterpistool mee naar school
nemen.
Op dinsdag hebben we een muziekdag. Op deze dag mogen alle leerlingen muziek meenemen
en doorgeven aan de juf of meester. ’s Middags wordt er gezellig muziek gedraaid in alle
groepen. In de pauze kunnen er verzoeknummers worden aangevraagd. We sluiten de dolle
week af met een poetsdag op woensdag. ’s Middags gaan we met z’n allen lekker soppen en
poetsen.
De kinderen mogen eventueel een emmertje en een doekje mee naar school nemen.
De schoonmaak controleert ’s avonds welk lokaal het mooist gepoetst is en reikt een prijs uit.
Afscheid
De leerlingen van cluster 8 hebben vandaag een afscheidsavond. Tijdens deze avond wordt ook
de afscheidsfilm gedraaid. Later in deze week zal de film ook door alle andere leerlingen van de
school nog worden bekeken.
Donderdag 16 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen van cluster 8. Om 11.30 uur
zwaaien wij hen op de hoofdvestiging met de hele school uit.
Op de laatste schooldag zullen alle leerkrachten samen met de leerlingen naar buiten lopen.
Mocht u nog afscheid willen nemen van de groepsleerkracht dan kan dit op anderhalve meter,
buiten op het schoolplein.
Ook juf Joyce zal donderdag op het plein van de hoofdvestiging aanwezig zijn zodat u haar nog
even gedag kunt zeggen als u dat wilt.
Klassenouders kunnen met de groepsleerkracht contact opnemen om eventueel nog een
gezamenlijk moment af te spreken om het jaar af te sluiten.
Evaluatie thuisonderwijs
De afgelopen week hebben enkele ouders de vragenlijst over het thuiswerken ingevuld.
Helaas heeft nog maar een klein percentage van de ouders de evaluatie ingevuld. Wij zouden
het erg op prijs stellen als u voor het eind van het schooljaar nog even de tijd wilt nemen om de
vragenlijst in te vullen. Klik hier voor de vragenlijst
Ook alle leerlingen van cluster 5, 6, 7 en 8 hebben een vragenlijst ingevuld waarin zij hun
ervaringen konden weergeven.
Inzameling oud papier
A.s. dinsdag 14 en woensdag 15 juli wordt er nog oud papier ingezameld. De container staat
aan de Tiranastraat.

VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb.
De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek en is gratis te downloaden.
Een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Klik hier voor meer informatie.
Nieuwe vloeren in de lokalen van de hoofdvestiging.
In de zomervakantie wordt er in alle lokalen van de hoofdvestiging een nieuwe PVC-vloer
gelegd.
Hoe starten we na de zomervakantie
Op dit moment weten we nog niet hoe het coronavirus zich verder gaat ontwikkelen in de
vakantieperiode en wat dit mogelijk betekent voor de start van het nieuwe schooljaar. In de
laatste vakantieweek komen de directeuren van Robijn bij elkaar om de ontwikkelingen met
elkaar te bespreken. Wij zullen u hierover tijdig informeren.
Quarantaine na vakantie geen reden voor schoolverzuim
Quarantaine in een land met een oranje of rode waarschuwingscode is geen geldige reden voor
schoolverzuim. Die waarschuwing komt van het ministerie van OCW.
Een vakantie naar een land met een oranje waarschuwingscode wordt afgeraden.
Voor landen met code rood geldt een negatief reisadvies. Wie terugkomt uit een oranje of rood
land, krijgt het dringende advies 14 dagen in quarantaine te gaan om het risico van verspreiding
van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Quarantaine na een vakantie in een oranje of
rood land is volgens het ministerie geen geldige reden voor schoolverzuim.
Ouders moeten dus rekening houden met de quarantaineperiode bij de vakantieplanning en
scholen moeten de leerplichtambtenaar inschakelen als dat niet gebeurt, zo waarschuwt OCW.
Dankwoord
Het eind van het schooljaar is een goed moment om u allen te bedanken voor de hulp die u aan
de school, de kinderen en de leerkrachten heeft geboden. Er zijn veel ouders die door het jaar
heen hebben geholpen met lezen, autorijden, knutselen, versieren, klussen, hoofdluiscontrole,
bieb, pleinwacht, MR, wassen, schoonmaken enz. Wij willen u hiervoor heel hartelijke
bedanken! Structureel of eenmalig, klein- of grootschalig, zichtbaar of minder zichtbaar, uw
inzet voor onze school wordt zeer gewaardeerd.
Zomervakantie
Het is bijna vakantie en dat betekent dat iedereen over een paar dagen kan genieten van gezin,
familie en vrienden. Wij wensen iedereen een heel fijne, zonnige, gezellige zomervakantie toe
en zien jullie graag weer terug op maandag 31 augustus.
Gevonden voorwerpen
In de laatste schoolweek worden alle gevonden voorwerpen weer uitgestald. De leerlingen
krijgen overdag de mogelijkheid om te snuffelen tussen de gevonden kledingstukken. Mocht u
nog iets missen vraag dan nog even aan uw kind hiernaar te kijken.
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aug

Afscheidsavond cluster 8
Leerlingen cluster 8 starten vandaag om 10.00 uur
Rapport mee naar huis
Inzameling oud papier
Groep 8 gaat vandaag naar Klein Scheveningen
Laatste schooldag
Schoolstudiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Zomervakantie

Vakantiedagen schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

ma 19 okt t/m vrij 23 okt 2020
ma 21 dec t/m vrij 1 jan 2021
ma 22 febr t/m vrij 26 febr 2021
vrij 2 april t/m ma 5 april 2021
ma 26 april t/m vrij 7 mei 2021
do 13 mei t/m vrij 14 mei 2021
ma 24 mei 2021
ma 19 juli t/m vrij 28 aug 2021

Studiedagen – Vrije dagen schooljaar 2020-2021
Maandag 26 oktober 2020
Donderdag 19 november 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Maandag 22 maart 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 30 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk nabestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de
schoolnaam op de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende
pagina: https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen
vóór 22:00 gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.

