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Nieuwsbrief 6 november 2020
Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Afgelopen woensdag is de jaarlijkse OR en MR-avond gehouden via Zoom.
De presentaties worden deze week in de digitale boekenkast op het ouderportaal
gezet.
Sint Maarten
Van de gemeente Landsmeer ontvingen wij het volgende bericht:
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft het volgende besloten:
De Sint Maarten-viering is afwijkend van Amsterdam. Kinderen mogen hier wel langs
de deuren en in Amsterdam niet.
Mochten ouders hierover vragen hebben dan is de informatie als volgt:
Sint Maarten vieren mag. Maar veilig binnen de landelijke maatregelen:
• Ga alleen met het eigen gezin of met een klein, vast groepje langs de deuren.
• Bied traktaties aan op afstand, bijvoorbeeld een tafel of dienblad bij de
voordeur.
• Organiseer geen activiteiten in de straat of buurt waarbij volwassenen in een
groep bij elkaar komen.
• Bij klachten: blijf binnen, loop niet mee en doe niet open
• Houd minimaal 1,5 meter afstand.

Schoolmaatschappelijk werk Rosa van Hal
Beste ouders,
Ik ben Rosa van Hal en als schoolmaatschappelijk werker
verbonden aan de school.
Als u vragen heeft over de opvoeding, over het gedrag of de
ontwikkeling van uw kind of over situaties waar u tegen
aanloopt thuis of op school kunt u bij mij terecht. Samen kijken
we naar wat er nodig is om het beter te laten gaan.
Ik kan bijvoorbeeld kortdurende hulp aan u en uw kind bieden.
Het kan zijn dat één of een aantal gesprekken voldoende is
om weer op weg te kunnen.
De gesprekken zijn kosteloos en vertrouwelijk. Soms is het fijn om samen te werken
met de leerkracht of intern begeleider. Ik deel echter geen informatie met school
zonder overleg.
U kunt een mail of Whatsapp berichtje sturen of telefonisch contact opnemen. Ik ben
bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag op 06-52017541. Mijn mailadres
is r.v.hal@levvel.nl.

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen 2020-2021
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data
21 december 2020 tot en met 1 januari 2021
22 februari tot en met 26 februari 2021
2 april tot en met 5 april 2021
26 april tot en met 7 mei 2021
13 mei tot en met 14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli tot en met 20 augustus 2021

Op een studiedag zijn de kinderen vrij en werken de leerkrachten.
Studiedagen
Vrijdag 19 februari
Dinsdag 25 mei
Maandag 21 juni

