
 

 

  
 
 
 
        
              
           Nieuwsbrief, mei 2020 
Beste ouders, 
 
 
Vakantierooster 2020-2021 
In de vorige nieuwsbrief is het vakantierooster als bijlage toegevoegd. Hierbij nogmaals het vakantierooster 
mét de studiedagen: 
Vakantie 
Herfstvakantie:   19 t/m 23 oktober 2020     
Kerstvakantie:   21 december 2020 (vanaf 12.00 uur) t/m 1 januari 2021*
Voorjaarsvakantie:   22 t/m 26 februari 2021 
Pasen:   2 t/m 5 april 2021  
Meivakantie:   26 april  t/m 07 mei  2021 
incl Koningsdag en Bevrijdingsdag  
Hemelvaart:   13 & 14 mei 2021    
Pinkstervakantie:   24 mei 2021 
Zomervakantie:   19 juli t/m 27 augustus * 
Studiedagen 2020-2021 
Startgesprekken:   donderdag 24 september   
Studiedag:   vrijdag 20 november   
Novembergesprekken:  maandag 23 november 
Studiedag:   maandag 4 januari  
Studiedag:   donderdag 11 februari    
Studiedag:   maandag 1 maart  
Studiedag:   vrijdag 21 mei  
Studiedag:   woensdag 16 juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Overige activiteiten 2020-2021  
Maandag 14 september t/m vrijdag 18 september: kamp groep 8 
Vrijdag 2 oktober: hutspot eten op school, continu tot 14.00 uur 
Sinterklaas 4 december: continu tot 14.00 uur 
Donderdag 19 december: kerstviering van 18.00 – 19.00 uur.  
*Vrijdag 18 december: alle kinderen 12.00 uit.  
Vrijdag 23 april: Koningsspelen, 12.00 uur uit.  
* Vrijdag 16 juli: alle kinderen 12.00 uit, start zomervakantie 

  
 
Schoolreisjes  
Alle schoolreisjes zijn terugbetaald. Een enkele ouder heeft aangegeven het geld niet teruggestort te 
hoeven. We zijn flink aan het nadenken in mogelijkheden om voor alle groepen een leuke, afsluitende 
activiteit te organiseren, binnen de Corona richtlijnen en maatregelen.  
 

Het schoolreisje van groep 8 gaat door, a.s. 13 juli. Zij kunnen verantwoord 
genieten van hun schoolreisje naar de Vlietlanden.  Mocht u niet betaald hebben, 
dan verzoeken wij u alsnog €27,50 over te maken naar   
NL15 INGB 0004 6370 29 t.n.v. OBS de Stevenshof. Vermeld bij uw betaling de voor- 
en achternaam van uw kind en ook zijn of haar groep. 
 

 
TOS 
Thuis Op Straat (TOS) Leiden houdt op te bestaan. TOS was op donderdag bij ons op het schoolplein te 
vinden met sport en spelactiviteiten voor de kinderen. De vaste medewerker van TOS, Joey, is donderdag 
28 mei voor het laatst bij ons op het schoolplein. Hij stapt over naar de organisatie die vanaf 1 juli het 
Leidse welzijnswerk gaat inrichten, stichting SOL. We wensen hem veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouders die nog geen vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald, zijn via Schoudercom benaderd. De 
bijdrage van €28,00 is vrijwillig, u bent niet verplicht dit te betalen. Echter heeft de school deze bijdrage 
hard nodig voor de extra activiteiten en voorzieningen.  
Hierbij nogmaals de gegevens: 
NL15 INGB 0004 6370 29 t.n.v. OBS de Stevenshof. 
Vermeld bij uw betaling de voor- en achternaam van uw kind 
en zijn of haar groep. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 16 juni. Er worden foto’s gemaakt van de kinderen die bij ons op 
school zitten, zo ook de broertjes en zusjes foto’s. Er worden dit jaar geen foto’s gemaakt van de jongere en 
oudere broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten.  
 
Vakantie 
We hebben vakantie van maandag 1 juni (Pinksteren) t/m vrijdag 5 juni. Omdat we vanuit de poll de indruk  
hebben gekregen dat veel gezinnen plannen hadden voor deze vakantie, zijn we niet afgeweken van het  
vastgestelde vakantierooster. We hebben goede feedback ontvangen van ouders 
met het uitzetten van deze poll. Ouders voelen zich gehoord en hebben het idee dat 
de school er goed over heeft nagedacht. Fijn! 
Natuurlijk zijn er ook ouders die graag hadden gewild dat de school door zou gaan, 
maar met de uitslag van de poll én het besluit van het kabinet om de basisschool 
volledig te openen vanaf maandag 8 juni, laten we het hierbij. 
 
CITO 
Na de Pinkstervakantie starten we met het afnemen van de CITO toetsen. We nemen de noodzakelijke 
toetsen af die ons helpen de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. De analyse van deze 
gegevens nemen we mee naar het volgende schooljaar, om zo het onderwijsaanbod direct te kunnen 
afstemmen. De scores worden dit jaar niet op het rapport vermeld. Tijdens de rapportgesprekken worden 
de vorderingen natuurlijk wel besproken. De rapportgesprekken staan gepland in de week van 22 juni. 
Hierover krijgt u later meer informatie. 
 
Onderwijs vanaf maandag 8 juni 
Vanaf maandag 8 juni zijn alle leerlingen weer iedere dag welkom. We stappen dan ook weer terug op onze 
eigen schooltijden (inclusief ruime in- en uitloop), met lunchpauze.  
De overblijfkaarten kunnen via Schoudercom worden aangevraagd 
en verkocht. Alle geleende chromebooks kunnen dan worden 
ingeleverd op school bij Biljana of de leerkracht. In de bijlage leest u 
de volledige organisatie in lijn met de richtlijnen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Stevenshof  


