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De school weer 

helemaal open 

De school is alweer twee weken geheel open. Wat fijn 

om weer volle klassen te zien.   

 

De traditionele schoolreis op maandag 22 juni a.s. 

kunnen wij niet laten doorgaan. Maar de ouderraad 

heeft de koppen bij elkaar gestoken en op deze dag 

maken zij toch een Fundag mogelijk! Hierover bent u 

per mail geïnformeerd.  

 

Het programma van de Fundag blijft nog een 

verrassing, maar als tip geven wij mee: Laat de 

kinderen gemakkelijke kleding dragen met sokken en 

schoenen (dus geen slippers). Zorg er anders voor 

dat uw kind sokken bij zich heeft. 

 

De afscheidsavonden van onze groepen 8 gaan niet 

door in de vorm zoals we gewend zijn, maar wij 

houden een slag om de arm en bekijken nog of de 

musical wel opgevoerd kan worden volgens de regels 

van het RIVM. Wij berichten u hierover als er meer 

bekend is. De avonden staan gepland op 8 juli voor 

de Lepelaarstraat en op 9 juli voor de Angolastraat. 

Willen de ouders van onze groepen 8 deze data dus 

nog vrijhouden? 

Nieuws uit het team 

Helaas is er een aantal collega’s die volgend jaar niet 

terugkomen bij De Waterhof: 

 

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd: Gerrie Vink en Janny Veldhuizen. Zij gaan 

genieten van een ander leven. We wensen hen vanaf 

deze plaats heel veel mooie nieuwe ervaringen toe. 

 

Anneke Snijders gaat een periode het onderwijs 

verlaten. Zij gaat beginnen aan een nieuwe studie 

gericht op het bieden van taalonderwijs aan 

volwassenen voor wie het Nederlands de tweede taal 

is. Om deze opleiding met succes te kunnen 

doorlopen is het voor Anneke niet meer mogelijk om 

er naast te werken. Daarom voor haar een pauze in 

haar onderwijsloopbaan. We wensen haar natuurlijk 

alle succes toe met deze nieuwe uitdaging. 

 

Carolien Mensert zien we na de vakantie niet terug op 

De Waterhof. Zij gaat haar loopbaan vervolgen op het 

Talent. Het is fijn te merken dat collega’s steeds op 

zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en daarvoor 

gebruik maken van de mogelijkheid om van onze 

interne mobiliteit. Door op die manier onze collega’s 

uit te wisselen ontstaat leren van elkaar. We wensen 

Carolien heel veel werkplezier toe en zullen haar vast 

en zeker nog wel een tegen gaan komen. 
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Anita van der Ven heeft haar LIO stage met succes 

afgerond op de Waterhof en gaat haar carrière verder 

voortzetten op de Rembrandtschool. We danken ook 

haar voor de inzet en wensen haar heel veel succes 

toe. 

 

Tot slot nemen we ook afscheid van Eric van den 

Berg. Hij heeft de afgelopen jaren met veel plezier 

Nick vervangen, die gebruik maakte van zijn recht op 

ouderschapsverlof. Nick komt weer volledig terug in 

zijn werk, dus dat betekent dat we afscheid nemen 

van Eric. We wensen hem snel een nieuwe werkkring 

toe. 

 
Gelukkig zijn alle opengevallen plaatsen weer bezet. 

Wij hebben de contracten van Nicky en Sape om 

kunnen zetten naar vaste contracten. Zij hebben hun 

diploma (bijna) behaald en worden dus opgenomen in 

de formatie van De Waterhof. Ook Wendy wordt voor 

vast opgenomen in ons team.  

 

We wensen allen veel werkplezier toe op de 

Lepelaarstraat en/of op de Angolastraat. 

 

Na de zomervakantie starten we op beide locaties 

met een enkele groep 3. De kleutergroepen starten 

met een volle klas. Om instroom mogelijk te maken 

gaan we waarschijnlijk op beide locaties gedurende 

het jaar groep 2 leerlingen toevoegen aan groep 3. 

We kiezen er echter voor om de start voor groep 3 als 

enkele groep zo optimaal mogelijk te maken. Wennen 

aan een nieuwe werkwijze, alle aandacht van de juf 

en het je eigen maken van nieuwe regels, krijgen op 

die manier alle aandacht. Gedurende het jaar (na de 

herfst- of kerstvakantie) komen er dan waarschijnlijk      

kinderen van groep 2 bij, zodat een gecombineerde 

groep 2-3 ontstaat. Ouders en kinderen van groep 2 

die de overstap maken van 1-2 naar 2-3 krijgen dit 

dan voor de zomervakantie al te horen, zodat daar 

geen onzekerheid over zal bestaan. 

 

Dat betekent dat de groeps- en leerkrachten verdeling 

voor 2020-2021 er voorlopig als volgt uit gaat zien.  

De definitieve formatie publiceren wij in de laatste 

nieuwsbrief voor de zomervakantie. 

Lepelaarstraat: 

Groep 1-2 Gerda Talstra (maandag, dinsdag en 

woensdag tot 31-12-2020 (zij gaat 

dan genieten van haar pensioen) en 

daarna zal Eline de Lange (na haar 

zwangerschaps- en bevallingsverlof) 

die taken weer op zich nemen. 

Colinda Valstar (donderdag en 

vrijdag) 

Groep 3            Chantal Ruigrok (maandag, dinsdag  

en vrijdag) 

               Nicoline Hoogendam (woensdag en  

donderdag) 

Groep 4-5 Wendy Overeinder (maandag t/m 

vrijdag) 

Groep 5-6 Leonie Pasman (maandag, dinsdag,  

woensdag, vrijdag) 

                          Rosalie van Wingerden (donderdag) 

Groep 7-8 Lizanne Verbeek (maandag t/m 

vrijdag) 

 

Angolastraat: 

Groep 1-2         Mieke Sonneveld (maandag) 

                         Daphne de Vries (dinsdag, woensdag,  

donderdag en vrijdagochtend) 

Sape Wiersma (vrijdagmiddag) 

Groep 3            Dominique van Diepen (maandag t/m  

donderdag) 

Nicoline Hoogendam (vrijdag) 

Groep 4 Sape Wiersma (maandag,  

dinsdag, woensdag) 

Janneke Kristel (donderdag  

en vrijdag 

Groep 5 Hanneke Schop (maandag,  

dinsdag en vrijdag) 

Diana van Dasler (woensdag  

en donderdag) 

Groep 6 Ann Preuninger (maandag,  

dinsdag, woensdag,  

vrijdagmiddag) 

Sape Wiersma (donderdag  

en vrijdagochtend) 

Groep 7 Nicky Freriks (maandag t/m  

vrijdag) 

Groep 8 Christa van Beekum  

(maandag, dinsdag,  

donderdag en vrijdag) 

Ilja Kromkamp (woensdag)                         

 

Het Plusonderwijs wordt op beide locaties verzorgd 

door Ilja Kromkamp. 
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Alle gymlessen worden op beide locaties verzorgd 

door Nick Keijser. 

 

Onze vrijwilligsters Margo van Haaften en Heliante 

Kuster gaan gelukkig nog een jaar door met het 

onderwijzen van Spaanse taal en cultuur. 

Ouderraad 

Bent u ouder van een kind op locatie Lepelaarstraat? 

Vindt u het leuk om in een gezellige groep ouders 

mee te denken over de vele dingen die op school 

spelen?  

Helpt u graag met het organiseren van feestelijkheden 

op school?  

Wilt u uw stem laten horen namens de ouders en 

kinderen op school?  

En wilt u hier wat tijd voor vrij maken? 

Meld u dan aan via het emailadres van de OR de 

Waterhof! 

 

Ook als u geen deel wilt uitmaken van de OR, kunnen 

wij alle hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. 

 

Mocht u incidenteel willen helpen, kunt u zich hiervoor 

ook aanmelden. 

 

Contact OR 

Het emailadres van de ouderraad is: 

or.waterhof@scodelft.nl. 

MR 

De MR heeft de afgelopen tijd hard gewerkt, waarbij 

we gebruik hebben gemaakt van video-vergaderen; 

gelukkig konden we onze afsluitende vergadering op 

gepaste afstand in de school doen. 

Wij hebben het over diverse zaken gehad, waarover 

wij hier de ouders informeren. 

 

Instemmingen 

De MR heeft ingestemd met de nieuwe Schoolgids 

(die gepubliceerd zal worden op de mooie nieuwe 

website), met het protocol voor de afscheidsavond 

van groep 8, waarbij de richtlijnen van het RIVM 

worden aangehouden en met de alternatieve 

‘schoolreis’ op 22 juni. Wij zijn blij met de actieve input 

van de Ouderraad voor de invulling van die dag! 

 

Monitoring sociale veiligheid 

De uitslag van de enquête naar de sociale veiligheid 

(het welbevinden van de leerlingen op school) heeft in 

de eerste helft van het schooljaar plaatsgevonden. De 

resultaten hiervan zijn positief. Waar opvallende 

zaken naar boven kwamen, is door de leerkrachten 

actie ondernomen. Er zou een tweede enquête 

gehouden worden, maar deze is door de huidige 

omstandigheden komen te vervallen. In de week voor 

de herfstvakantie zal deze opnieuw worden 

gehouden. 

 

Wijziging schooltijden 

De oudergeleding van de MR heeft naar aanleiding 

van het voorstel tot wijziging van de schooltijden een 

enquête onder de ouders gehouden. De resultaten 

hiervan zijn zeer zorgvuldig besproken en op basis 

hiervan heeft de oudergeleding aanbevelingen 

gedaan aan de directie. Vervolgens heeft de MR 

ingestemd met de naar aanleiding van onze 

suggesties aangepaste versie van het voorstel. De 

uitkomst hiervan kunt u lezen in de mededelingen 

hierover vanuit de directie. 

 

Nieuw ouder-lid Lepelaarstraat 

De plaats van Erik Klein in de oudergeleding vanuit de 

Lepelaarstraat zal worden ingenomen door Joost 

Slingerland. In een volgende nieuwsbrief zal hij 

zichzelf voorstellen. Na de zomervakantie zullen wij 

ook de nieuwe samenstelling van de MR bekend 

maken. 

 

Contact MR 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 

mr.waterhof@scodelft.nl of één van de leden 

aanspreken. Voor de Angolastraat zijn dat Laura vd 

Mark en Sebastiaan Spierenburg, voor de 

Lepelaarstraat Erik Klein (tot de zomervakantie), 

Joost Slingerland en Marise Hamerslag. 

mailto:or.waterhof@scodelft.nl
mailto:mr.waterhof@scodelft.nl
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Ouderbijdrage 

Er is helaas uit de administratie gebleken, dat een vrij 

hoog percentage ouders de ouderbijdrage voor dit 

schooljaar (nog) niet heeft betaald. U heeft hiervoor 

een betalingsverzoek via Wiscollect ontvangen. Deze 

bijdrage heeft wettelijk gezien een vrijwillig karakter, 

maar is essentieel voor de school. Zonder 

ouderbijdrage is het niet mogelijk om zaken als 

Sinterklaas te vieren, een Kerstdiner te organiseren 

en andere activiteiten te laten plaatsvinden, dingen 

die vaak als hoogtepunten uit de schooltijd worden 

herinnerd. Daarom deze oproep van MR, OR en 

directie gezamenlijk. 

 

Wellicht is de betaling van de ouderbijdrage aan uw 

aandacht ontschoten; zou u deze alsnog willen doen? 

 

In de nieuwsbrief van januari 2020 (zie website), kunt 

u lezen hoe u deze bijdrage eventueel kunt laten 

voldoen met uw Delftpas. Mocht u geen Delftpas 

hebben, maar onvoldoende draagkrachtig zijn voor 

deze bijdrage, verzoeken wij u contact op te nemen 

met Wilma van der Leeden. 

Overblijfkrachten 
Lepelaarstraat gezocht 

Voor onze locatie Lepelaarstraat is het overblijfteam 

op zoek naar een extra overblijfouder. Het gaat om de 

dinsdag en donderdag. 

 

Mocht u interesse hebben in het helpen bij de overblijf 

op dinsdag, kunt u contact opnemen via: 

overblijf.waterhof@scodelft.nl. 

Tips van ouders 

Van vader Alfred van der Meijden ontvingen wij de 

volgende tip:  

Sinds enige tijd wordt er meer thuisgewerkt door 

mijzelf en ook de kinderen. 

Natuurlijk proberen we regelmatig pauzes in te 

lassen, maar soms lukt het niet of blijf je maar achter 

je scherm plakken. 

Om onszelf, dus ook onze kinderen, te "beschermen" 

hebben we anti-RSI software geïnstalleerd. 

Er zijn diverse pakketten (Windows, Linux, Apple) op 

de markt, betaald en gratis. Onderstaande gratis 

software hebben wij geïnstalleerd: 

https://www.gratissoftware.nu/downloaden/workrave.p

hp 

 

Een andere optie is om een extentie toe te voegen in 

de chrome browser, misschien iets minder hip, maar 

het doet wat het moet doen: signaleren om rust te 

nemen 

https://chrome.google.com/webstore/detail/marinara-

pomodoro%C2%AE-

assist/lojgmehidjdhhbmpjfamhpkpodfcodef 

 

Het laat ook oefeningen zien om te doen voor 

mensen/kinderen, best grappig. 

Rusttijden en tijd daartussen is zelf in te stellen. Wij 

doen om de 15 minuten 45 seconden break en na 45 

minuten 5 minuten break. 

Max schermtijd per dag is ook in te stellen. 

 

Heeft u ook een tip die u wilt delen met andere 

ouders, mail deze dan naar: waterhof@scodelft.nl, 

dan bekijken wij of wij deze tip plaatsen in de 

nieuwsbrief. 

Website 

Op woensdag 20 mei is onze nieuwe website online 

gegaan! Wat hebben wij een leuke en positieve 

reacties mogen ontvangen. 

 

Voor allerlei informatie kunt u dus vanaf nu ook 

terecht op onze website: 

https://www.cbsdewaterhof.nl/ 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gratissoftware.nu%2Fdownloaden%2Fworkrave.php&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C1bbb6343fbf641f8c16b08d802d8b17e%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637262476999478681&sdata=vvFz1%2BjouvCN7VveGLTtMef91qN0SnzE5j3Ym3kgnhE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gratissoftware.nu%2Fdownloaden%2Fworkrave.php&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C1bbb6343fbf641f8c16b08d802d8b17e%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637262476999478681&sdata=vvFz1%2BjouvCN7VveGLTtMef91qN0SnzE5j3Ym3kgnhE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fmarinara-pomodoro%25C2%25AE-assist%2Flojgmehidjdhhbmpjfamhpkpodfcodef&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C1bbb6343fbf641f8c16b08d802d8b17e%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637262476999488676&sdata=0L2g2TbW32P9h4pWrmBAoj0iXIF9EyE82J2ofnbUS3E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fmarinara-pomodoro%25C2%25AE-assist%2Flojgmehidjdhhbmpjfamhpkpodfcodef&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C1bbb6343fbf641f8c16b08d802d8b17e%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637262476999488676&sdata=0L2g2TbW32P9h4pWrmBAoj0iXIF9EyE82J2ofnbUS3E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fmarinara-pomodoro%25C2%25AE-assist%2Flojgmehidjdhhbmpjfamhpkpodfcodef&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C1bbb6343fbf641f8c16b08d802d8b17e%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637262476999488676&sdata=0L2g2TbW32P9h4pWrmBAoj0iXIF9EyE82J2ofnbUS3E%3D&reserved=0
mailto:waterhof@scodelft.nl
https://www.cbsdewaterhof.nl/
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Eco schools nieuws 

Het ondertekenen van de intentieverklaring na de 

Koningsspelen kon helaas niet doorgaan. Inmiddels is 

hiervoor een nieuwe datum gepland: maandag 29 

juni. 

 

Met de leerlingenraden en het Eco schools team als 

getuigen, ondertekent directeur Wilma van der 

Leeden dan op beide locaties de intentieverklaring. 

 

De leerlingen zijn hard bezig om de benodigde 

maatregelen voor het behalen van het bronzen 

certificaat na te lopen. 

 

En omdat wij er alle vertrouwen in hebben, heeft 

meester Leo de bordjes alvast bij onze ingangen 

gehangen. 

 

 
 

Stepjes niet meer in 
school 

Kinderen met stepjes: Alle kinderen mogen natuurlijk 

met een stepje naar school komen. Helaas hebben 

we in de gangen onvoldoende ruimte om alle stepjes 

te herbergen. De afgelopen week struikelden we over 

al deze vervoermiddelen. Dus hierbij graag aandacht 

voor de volgende afspraak: alle stepjes worden op 

beide locaties in de fietsenstalling geparkeerd. Wij 

kunnen helaas niet garant staan voor eventuele 

vermissingen. Wij rekenen op uw begrip. 

De avond4daagse gaat 
door! 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk 

ondenkbaar. Daarom presenteren wij: Avond4daagse 

– Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in 

huis?! Nee hoor, of je moet een héél groot huis 

hebben. Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En 

je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. 

Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige 

echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch 

ook compleet hebben? 
Voor meer informatie en inschrijven: 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daa

gse-home-edition 

Plusklas nieuws 

 
Vorige week zijn we weer begonnen met de modules 

in de Plusklas en ook de Spaanse lessen gaan deze 

weken weer van start. De kleuters op de Angolastraat 

werken verder over het 100 dagen rekenproject en op 

de Lepelaarstraat pakken we het project over 

Piepkleine Muis weer op. De groepen 4 en 5 van 

beide locaties gaan werken met de Pittige Plustorens 

en doen opdrachten uit Outside the Box. De groepen 

6, 7 en 8 werken met ZitDatZo? en Outside the Box. 

 

Kangoeroewedstrijd 

De opgaven van de Kangoeroewedstrijd van dit jaar 

zijn door 39 deelnemers thuis gemaakt. Echte 

kanjers! Twee deelnemers hadden alle opgaven 

goed! Voor alle leerlingen is er een certificaat en zij 

krijgen een aandenken. De prijswinnaars hebben 

inmiddels ook nog een leuke prijs gekregen. We 

duimen dat we volgend jaar de wedstrijd weer 

gewoon op school kunnen houden. 

 

https://eroutes.com/nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avond4daagse.nl%2Fdeelnemers%2Favond4daagse-home-edition&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7Cd6a25c1b00264fca46fb08d807ad10f4%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637267787193872099&sdata=Rm%2BfNZDdIb%2BRNBltjqmkVM9bgNPXt1P2FRZOVNaDVAM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avond4daagse.nl%2Fdeelnemers%2Favond4daagse-home-edition&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7Cd6a25c1b00264fca46fb08d807ad10f4%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637267787193872099&sdata=Rm%2BfNZDdIb%2BRNBltjqmkVM9bgNPXt1P2FRZOVNaDVAM%3D&reserved=0
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Werkstukkenwedstrijd 

Om aan de werkstukkenwedstrijd mee te doen zijn 

leerlingen na de herfstvakantie al gestart met het 

maken van een werkstuk. Begin maart zijn deze 

werkstukken opgestuurd naar het 

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland in Leiden. Daar 

zijn twee van onze werkstukken genomineerd in de 

categorieën: ‘Beste werkstuk’ en ‘Originaliteit’. Helaas 

zijn deze werkstukken niet in de prijzen gevallen. We 

hadden eigenlijk een echt college kunnen volgen in 

Leiden en bij de prijsuitreiking kunnen zijn in mei. Dat 

viel nu helaas in het water. Wel hebben we de 

mogelijkheid gekregen om online een gastles te 

volgen van de Universiteit. Deze gaat over Gamen. 

Tijdens de huidige module zullen we deze les volgen. 

 

Met ingang van volgend schooljaar gaat de plusklas 

er wat anders uitzien. Wat verandert er? 

 

De leerlingen die worden aangemeld door de 

leerkracht voor de modules gaan niet meer 

vanzelfsprekend het hele schooljaar naar de Plusklas. 

Leerlingen worden, naar leerbehoefte en benodigde 

uitdaging, voor losse modules door leerkrachten 

aangemeld. Dat betekent dat een leerling een of 

enkele modules gaat volgen per schooljaar. Aan het 

begin van het schooljaar is bekend welke modules 

gegeven gaan worden. Vervolgens kijken we bij elke 

module wat voor wie geschikt is. 

 

De lessen Spaanse Taal & Cultuur zijn wel bedoeld 

om het gehele jaar te volgen, aangezien dit een 

opbouwend karakter heeft. Maar soms zal dit 

stopgezet moeten worden. Dit wordt dan in nauw 

overleg met ouders besloten. 

 

De observaties in de plusklas worden per module 

bijgehouden en dit wordt aan de leerkrachten 

doorgegeven. Zij zijn dan ook eerste aanspreekpunt 

over uw kind, ook in de Plusklas, aangezien zij de 

complete ontwikkeling in beeld hebben. Zij zijn op de 

hoogte van hoe uw kind in de Plusklas functioneert. 

Gesprekken over de Plusklas zullen dan ook in eerste 

instantie door de leerkracht zelf met u gevoerd 

worden.  Dit zal een onderdeel zijn van het 

oudergesprek. Daarbij krijgen leerlingen na het volgen 

van een module een certificaat waarop een 

beoordeling en feedback staat. Deze wordt in het 

rapport bijgevoegd. 

Belangrijke data 

Maandag 22 juni Fundag (i.p.v. 

schoolreis) 

Woensdag 24 juni Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

Woensdag 15 juli Groepswissel, de 

kinderen maken 

kennis met hun 

nieuwe leerkracht in 

hun nieuwe lokaal. 

 

ONDER VOORBEHOUD: 

Woensdag 8 juli Afscheidsavond 

groep 8 

Lepelaarstraat 

Donderdag 9 juli Afscheidsavond 

groep 8 Angolastraat 

 

Roostervrije dagen volgend schooljaar (2020-

2021): 

Donderdag 19 november 2020 

Vrijdag 5 februari 2021 

Maandag 8 februari 2021 

Maandag 1 maart 2021 

Woensdag 12 mei 2021 

Studiedagen volgend schooljaar (2020-2021): 

Maandag 12 oktober 2020 

Maandag 26 oktober 2020 

Dinsdag 6 april 2021 
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19 juni 2020 

Schoolvakanties 

Zomervakantie  17 juli t/m 28 augustus 

 

 

 

Schoolvakanties volgend schooljaar (2020-2021): 

 

Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie  21 december 2020 t/m  

1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag + Pasen 2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021 

Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

 


