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Start schooljaar 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een heerlijke 
zomervakantie en zijn we weer helemaal klaar voor de start 
van het nieuwe schooljaar.  
Zoals verwacht zijn we nog niet af van alle beperkende 
maatregelen rondom Corona. Alle regels van voor de 
zomervakantie blijven dus tot nader bericht ook gelden 
vanaf 17 augustus. Kort samengevat, geen ouders in 
school, afscheid nemen bij het hek, behalve voor kinderen 

die voor het eerst naar school gaan. Zij mogen via de achteringang van het klaslokaal naar binnen. 
De pauzes blijven gescheiden, vanaf 8.00 uur direct naar de eigen klas via de eigen ingang, etc.  
 
Noodzakelijke afspraken met leerkracht(en) moeten apart gemaakt worden en mogen binnen, maar 
met in acht neming van de 1,5 meter regel en in een aparte ruimte.  
Zodra er nieuwe regels/protocollen komen houden we jullie daarvan op de hoogte. 

 
Juf Cordula 
Na de zomervakantie zou juf Cordula als onderwijsassistent werkzaam zijn bij ons op school.  
Helaas gaat dit niet door. Juf Cordula heeft besloten om op een andere school te gaan werken.       
Van meester Rogier hadden we eigenlijk al afscheid genomen, maar door het vertrek van juf Cordula, 
blijft meester Rogier in ieder geval dit schooljaar nog bij ons werken en ervaring opdoen. Naast het 
begeleiden van groepjes leerlingen, zal hij ook vaker groepen overnemen.  

 

Cito toetsen 
In week 40 en 41 worden, in plaats van de eindtoetsen van schooljaar 2019-

2020, begintoetsen afgenomen om te kijken naar de ontwikkeling van de 

leerlingen. 

 

 

                 
17 augustus 
Start schooljaar 
2020-2021! 
 
Gouden Weken 
 

18 19 
Eerste 
werkdag 
Franciska 
Oosterhuis 

20 21 22 23 

24 
Gouden Weken 
 
Franciska 
aanwezig 

25 26 
Franciska 
aanwezig 

27 
Franciska 
aanwezig 

28 29 30 

31 1 september 2 
Juf Mirjan en 
juf Andrea 
afwezig 
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maandag             dinsdag                 woensdag            donderdag            vrijdag               zat.          zon. 

e-mail: jla@marenland.org 
website: www.jan-ligthart.nl 
               www.olingertil.nl 
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Maatschappelijk werker in de school 
De scholen van kindcentrum OPwierde en Olingertil krijgen met ingang van dit schooljaar de 
beschikking over een schoolmaatschappelijk werker. Dit schooljaar is bedoeld als pilot. 
Franciska Oosterhuis komt 2 dagen in de week bij ons werken. In de kalender staat wanneer 
Franciska aanwezig is op school. Ze zit in het oude kantoor van meester Siemon, rechts bij de 
hoofdingang. In de nieuwsbrief van volgende week stelt Franciska zich voor en zullen haar 
werkzaamheden ook toegelicht worden. 
 

 
Gymnastiek 
De gymlessen mogen na de zomervakantie weer gegeven 
worden in het gymlokaal. De gymleerkrachten zien er op toe 
dat alle maatregelen in verband met Corona in acht worden 
genomen.  
 
 
 

 
Gymrooster 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

  Vakleerkracht  
Mirjam 

Vakleerkracht 
Danny  

 Vakleerkracht 
Danny  
 

08.15 Citer 3a 4a Citer 5/6b 

09.00 Citer 4a 3/4 Citer  3a 

10.00 Citer 1/2a 5/6b Citer 6a    (09.45) 

10.45 Citer 1/2b 5a Citer 5a    (10.30) 

11.30 Citer 1/2c 6a Citer 7a     (11.15) 

  
 

   
 

 

12.30 3/4 (zelf) 7a 7/8b 7/8b (zelf)  

13.15  8a 8a   

 
 

Vakantierooster en margedagen 
 

Vakantie Van…tot en met… 
 

Herfstvakantie 12 oktober - 16 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 – 01 
januari 2021 

Margedag 04 februari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari - 26 februari 2021 

Margedag 24 maart 2021 

Goede Vrijdag 2 april 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021 

Meivakantie 26 april - 07 mei 2021 

Hemelvaart 13 + 14 mei 2021 

Pinkstervakantie 24  mei - 25 mei 2021 

Margedag 21 juni 2021 

Zomervakantie 12  juli - 20 augustus 2021 
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