
 

 

School gesloten 

Ik blijf bewondering houden voor de grote inzet die wij met ons allen, ouders, 

kinderen en leerkrachten, elke dag weer hebben om thuisonderwijs vorm te 

geven.  In de afgelopen nieuwsbrief heb ik ook al aangegeven dat wij heel 

goed snappen dat het soms best lastig is om de kinderen met het 

thuisonderwijs te helpen en tegelijkertijd zelf ook te moeten werken. Als het 

met het schoolwerk een keer een dag wat minder gaat, is er geen man 

overboord. Ik kijk uit naar de persconferentie van aanstaande dinsdag. Ik ga 

ervan uit dat er dan duidelijkheid komt voor de periode na de meivakantie.  

 

Schoolreis gaat niet door 

Helaas moeten wij mededelen dat de schoolreis (gepland op vrijdag 15 mei) 

i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus niet door kan gaan.  

 

Vakantierooster 2020-2021 

Hieronder het vakantierooster voor het komende schooljaar 2020-2021. Hierin 

zijn nog geen studiedagen opgenomen. Wanneer de data van de studiedagen 

bekend zijn zal ik deze zo snel mogelijk communiceren. 

 

Herfstvakantie 19 oktober tot en met 23 oktober 

Kerstvakantie 21 december tot en met 3 januari 

Krokusvakantie 22 februari tot en met 26 februari 

Pasen 2 april tot en met 5 april 

Deltadag  26 april 

Koningsdag 27 april 

Meivakantie  3 mei tot en met 14 mei 

2e pinksterdag 24 mei 

Zomervakantie 19 juli tot en met 27 augustus 
 

 

 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die 
zijn opgenomen in de schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-

debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 
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Blok 5:We dragen allemaal 
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Volg ons ook via: 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
 

- tot 28 april  ................  school gesloten 

- 27 april t/m 10 mei .....  meivakantie  

- 11 mei  ...............  Start blok 6 Vreedzame School (We zijn allemaal 

anders) 
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