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De Tillegraaf 

Agenda 

3 september Ouderraad 

4 september Studiedag, geen les 

15 september Verkiezingen Leerlingenraad 
 

School is weer open 

Komende maandag beginnen we aan het 

schooljaar 2020-2021. Meestal weten we wel hoe 

een schooljaar verloopt, welke routines er zijn en 

wat er gebeuren gaat. Dit schooljaar is echter 

onvoorspelbaar. Dat is nieuw. En zoals vanmorgen 

meerdere teamleden zeiden op onze 

teambijeenkomst: ‘Dit jaar is een uitdaging!’ 

En die uitdaging pakken we met passie op. 

Waarom? Omdat we een fantastisch mooi vak 

hebben.  

 

Gefeliciteerd 

Juf Jannie Kompaan heeft op 1 augustus haar 40-

jarig onderwijsjubileum gevierd. Altijd weer 

bijzonder moment. En ze gaat gelukkig nog heel 

lang door.  

 

Eerste schooldag 

Op de eerste schooldag worden de kinderen van 

de groepen 3 t/m 8 buiten opgehaald door de 

leerkracht. Zij gaan samen met de leerkracht naar 

binnen. Ouders mogen niet het schoolplein op. 

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door 

de ouders tot aan de pilon bij het lokaal worden 

gebracht. Net als voor de zomervakantie.  

 

Schooldagen daarna 

De RIVM maatregelen van voor de zomervakantie 

zijn ietwat versoepeld. Kinderen hoeven voortaan 

niet meer buiten te wachten op de leerkracht. 

Vanaf 10 voor half negen is de deur open en 

mogen kinderen naar binnen. De leerlingen van 

de groepen 1 en 2 moeten nog wel via de 

buitendeuren op het speelplein naar binnen.  

 

Hygiëne 

• Het RIVM adviseert scholen om geen 

desinfectiemiddelen voor leerlingen te 

gebruiken. Regelmatig handen wassen is 

voldoende.  

• Er kan weer gegymd worden in de sporthal. 

De gemeente heeft hiervoor een protocol 

opgesteld. Op de volgende pagina staat het 

gymrooster voor dit schooljaar. Douchen na 

afloop van de gymles was al verplicht. En dat 

blijft zo.  

• Eigenlijk overbodig: we vragen u dringend om 

bij het brengen en ophalen 1,5 meter in acht 

te houden.  

• Bij twijfel of uw kind naar school kan: Neem 

contact op met de GGD!! En volg hun 

adviezen op.  

 

Vakdocent Bewegingsonderwijs 

Vanuit de middelen werkdrukverlichting hebben 

we in ieder geval voor komend jaar Christiaan van 

der Laan kunnen aanstellen als vakdocent gym. Hij 

zal in alle groepen elke week een les komen 

geven, ook in de groepen 1 en 2. Christiaan heeft 

enkele jaren geleden zijn ALO-stages bij ons 

gedaan en heeft daarna op diverse scholen 

gewerkt.   

 

Kalender en schoolgids 

Aan beiden wordt de laatste hand gelegd. De 

schoolgids wordt niet meegegeven maar op onze 

schoolsite gepubliceerd. 

De kalender wordt in de week van 7 september 

meegegeven. Tenzij de kalender eerder klaar is.  

 

Vakantierooster 2020-2021:  

Herfstvakantie: 12 oktober - 16 oktober 

Kerstvakantie: 21 december – 1 januari 

Voorjaarsvakantie: 19 februari – 26 februari 

Pasen: 2 april – 5 april  
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Koningsdag: 27 april  

Meivakantie: 3 mei – 14 mei  

Pinksteren: 24 mei  

Zomervakantie: 12 juli – 20 augustus 

 

Studiedagen, lesvrije dagen 

Vrijdag 4 september, hele dag 

Maandag 9 november, hele dag 

Vrijdag 4 december, vanaf 12.00 uur alleen de 

groepen 1 t/m 4 

Vrijdag 18 december, vanaf 12.00 uur  

Vrijdag 29 januari, hele dag 

Maandag 1 maart, hele dag 

Vrijdag 23 april, vanaf 12.00 uur 

Dinsdag 25 mei, hele dag 

Maandag 21 juni, hele dag 

We hebben nog een dag in reserve. De 

zogenaamde Elf-stedendag. Indien de tocht niet 

doorgaat zal deze dag in overleg met de MR 

gepland worden.  

 

Omgekeerde Oudergesprekken 

Afgelopen jaar zijn we daarmee gestart. Met 

omgekeerde oudergesprekken bedoelen we dat u 

komt vertellen aan de leerkracht hoe uw kind is, 

in plaats van de leerkracht. Hiermee krijgen 

leerkrachten een beter inzicht over uw kind en 

kunnen we sneller een band ontwikkelen. 

Oudergesprekken worden zo veel mogelijk digitaal 

gedaan.  

In de week van 7 september zijn de gesprekken 

gepland. U zult via Parro hiervoor een bericht 

ontvangen.  



Gymrooster 2020-2021 Versie: 14-08-202014:25

Zaal C (links) Zaal B (midden) Zaal A (rechts) 

Maandag 

Dinsdag 

08:30 09:15

09:15 10:00 6a

10:00 10:45 3a

Woendag 

08:30 09:15 5a

09:15 10:00 4a

10:00 10:45 10:15 3a

10:45 11:30 11:00 7a 3/4b

11:30 12:00

12:00 12:45 1/2c *

12:45 13:30 1/2b *

Donderdag 

09:00 09:45 1a *

10:15 11:00 6a

11:00 11:45 6/7b

11:45 12:30 7a

12:30 13:15 8b 4a

13:15 14:00 8a 3/4b

Vrijdag 

08:30 09:15 6/7b

09:15 10:00 8b

10:00 10:15

10:15 11:00 8a

11:00 11:45 5a

11:45 12:00

12:30 13:15

13:15 14:00

 = les wordt gegeven door Christiaan 

 = les moet zelf gegeven worden

Witte hokjes = niet beschikbaar 

Groene hokjes = nog wel beschikbaar 

* = les wordt gegeven in het speellokaal 


