
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

U ontvangt vandaag de 1e editie van Zonzeel Nieuws van dit schooljaar 
met deze keer informatie over: 

 Rookvrije generatie 

 Corona maatregelen 

 Schooltijden en jaarplanning  

Rookvrije generatie 

Scholen zijn op grond van de tabakswet verplicht vanaf 1 augustus 
2020 een rookvrij terrein te hebben. Dit geldt voor primair en voortgezet 
onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en 
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een 
rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van 
meeroken. Medio augustus start een landelijke campagne omtrent 
rookvrije schoolterreinen. De gemeente heeft afgelopen dinsdag drie 
tegels gelegd bij de ingangen van de school om de aandacht hierop te 
vestigen. 

Corona maatregelen 

Informatieavonden groep 1 t/m 4 en 8                                   
De informatieavonden voor de groepen 1 t/m 4 en 8 gaan niet door in 
de vorm zoals u gewend bent. U ontvangt van de leerkracht informatie 
over de groep via Parro. 

Hoofdluis controle                                                                      
De hoofdluis controle door hulpouders kan voorlopig niet plaatsvinden 
op school. Wij vragen u om uw kind(eren) thuis te checken, mocht er 
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Kalender 
31 aug.- 30 sept. 
2020 

31 aug.             
Uitleenweek bieb                

4 sept.           
Meeneemdag 
gr.1/2 

15 sept.              
MR vergadering 

21 sept. 
Uitleenweek Bieb 

22 sept.      
Oudste 
kleuterdag 

23 sept.        
Doe-klas  



hoofdluis geconstateerd worden, dan kunt u dit via Parro of telefonisch doorgeven aan de 
leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Brengen en halen.                                                                                                            
Zoals u in de brief heeft kunnen lezen, die vorige week verstuurd is, vindt het brengen en halen 
van de kinderen in aangepaste vorm plaats. Wij vragen u om uw kind(eren) niet te vroeg naar 
school te laten gaan; om 8.25u en 13.10u gaan de hekken open.                                                            
Laat de kinderen zoveel als mogelijk lopend naar school komen, dit voorkomt onveilige situaties. 
Heeft u uw kind(eren) bij het hek afgezet, wilt u dan alstublieft weer doorlopen. Het is soms echt te 
druk. 

Neem deze spelregels wederom in acht! Dan dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid en veiligheid van ons allemaal! 

Schooltijden 

Even een reminder; de schooltijden voor dit schooljaar zijn op woensdag en vrijdag anders. De 
kinderen gaan voortaan op deze dagen tot 12.15u naar school. 

Jaarplanning 2020-2021 

Herfstvakantie Maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020 
Kerstvakantie Maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie Maandag 15-02-2021 t/m vrijdag 19-02-2021 
2e paasdag  Maandag 05-04-2021 
Koningsdag  Dinsdag 27-04-2021 
Meivakantie  Maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021 
2e pinksterdag Maandag 24-05-2021 
Zomervakantie Maandag 26-07-2021 t/m vrijdag 03-09-2021 
  

Studiedagen waarop de kinderen vrij zijn: 

woensdag 7 oktober 2020 woensdag 11november 2020 vrijdag 29 januari 2021 

vrijdag 2 april 2021   dinsdag 6 april 2021  maandag 26 april 2021 

dinsdag 25 mei 2021  maandag 28 juni 2021 

De digitale kalender 20-21 wordt op het moment gemaakt en zal binnenkort via Parro te zien zijn. 
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