
NIEUWSBRIEF 

Vakantierooster 2020-2021 
 
De vakantieplanning voor volgend schooljaar is bekend: 
 
Herfstvakantie:   maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020 

Kerstvakantie:   maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021  

Voorjaarsvakantie:  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021  

Goede vrijdag:   vrijdag 2 april 2021 

Pasen:    maandag 5 april 2021  

Koningsdag:   dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie:   maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021  

Pinksteren:   maandag 24 mei 2021  

Zomervakantie:   maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021  
 
De studiedagen en –middagen staan nog niet vermeld in dit overzicht. We zijn druk bezig met de plan-
ning hiervan. Zodra we deze data weten, hoort u dat van ons. De schooltijden voor alle groepen blij-
ven volgend schooljaar hetzelfde als afgelopen jaar.  

Schoolreizen  
Zoals jullie wellicht al wel in de media hebben gelezen, is het advies aan alle basisscholen om niet op 
schoolreis en —kamp te gaan. Wij denken dat het goed is om ons aan dit advies te houden. Bovendien 
willen diverse locaties ook nog geen grote groepen ontvangen. We zijn wel aan het bedenken hoe we 
een leuke afsluiting kunnen organiseren voor alle kinderen en met name voor groep 8. We zijn in over-
leg met de ouderraad hoe we dit vorm gaan geven.  

OBS Burgemeester S.J. van Royen 
Sportparklaan 20, 7848 BB Schoonoord, 0591-381262, directie@vanroyenschool.nl 

Schooljaar 2019-2020 
Nr. 16, 4 juni  

Bekijk onze website en SchoolApp 
www.vanroyenschool.nl 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Oud papier 
De data voor het halen van oud papier staan  
onder het kopje ‘informatie’ op de website. In 
de SchoolApp kunt u in de kalender vinden welke 
ouders er aan de beurt zijn. Het oud papier 
wordt in deze tijd gewoon gehaald. 

Volledig openen school 
Zoals u wellicht hebt vernomen mogen alle kinderen vanaf maandag weer naar school.  
In een aparte brief die alle ouders/verzorgers vandaag ontvangen staat alle informatie 
wat dat betekent voor onze school.  

Bijlage 
In de bijlage van deze nieuwsbrief: Sport en spel Parcours 2.0 (Jongerenwerk). 

https://www.vanroyenschool.nl/



