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VAKANTIEROOSTER 2020-2021
BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zit week vijf van het thuisonderwijs er
alweer bijna op. Bizar dat we alweer vijf weken thuis
zijn, maar ook bizar hoe snel deze tijd is gegaan en
het bijna een soort van normaal is geworden om
thuis te zijn en afstand te houden van elkaar.
Aankomende dinsdag zal het kabinet een uitspraak
doen over het al dan niet versoepelen van de
maatregelen en dus mogelijk ook een uitspraak doen
over het wel of niet gesloten houden van alle
scholen. Op de achtergrond zijn we de afgelopen
week bezig geweest met het maken van een plan
voor na de meivakantie: Wat als we gesloten
blijven? Wat als we open gaan met aangepaste
maatregelen? We denken hierbij niet alleen na over
het lesaanbod, de sociaal emotionele ontwikkeling
van onze kinderen en alle maatregelen m.b.t.
hygiëne en 1,5 meter afstand, maar we denken ook
na over: Wat doen we straks met onze toetsweek?
Hoe zorgen we voor een goede terugkoppeling naar
alle ouders? In welke vorm gaan we aan het einde
van het schooljaar het rapport meegeven? En hoe
zorgen we ervoor dat de leerlingen uit groep 8 ook
een fijne afsluiting krijgen van hun 8-jarige
basisschooltijd? Er zijn veel vragen en nog niet op
elke vraag hebben we nog een antwoord omdat dit
ook afhangt van de uitspraken van het kabinet.
Aankomende woensdag kunt u in ieder geval een
brief verwachten waarin wij toelichten hoe wij na de
meivakantie verder gaan en over welke
onderwerpen we nog een besluit moeten nemen.
Ik wens u een prettige week toe, blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober

Kerstvakantie

21 dec. t/m 1 jan.

Carnaval/voorjaar

15 t/m 19 februari

2e Paasdag

5 april

Koningsdag

27 april

Meivakantie

3 t/m 14 mei

2e Pinksterdag

24 mei

Zomervakantie

19 juli t/m 27 aug.

VIDEOBOODSCHAP VAN BURGEMEESTER JOSAN
MEIJERS AAN ALLE KINDEREN IN LINGEWAARD
Beste scholen/kinderopvanglocaties/BSO’s in
Lingewaard,
Klaslokalen en schoolpleinen zijn al een hele tijd leeg
en stil. Er zijn maar weinig, of zelfs helemaal geen
kinderen op school of de opvang. Een gekke situatie.
En we moeten dit nog een tijdje met elkaar
volhouden. Daarom heb ik voor alle kinderen in
Lingewaard een speciale video boodschap
opgenomen: https://youtu.be/pwsZMd_r6p8
Wij ontvangen graag de foto’s die kinderen willen
delen via communicatie@lingewaard.nl.
Met vriendelijke groeten,
de burgemeester van Lingewaard, Josan Meijers

