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De meivakantie (april) staat voor de deur, wel even anders dan we met zijn allen van te 
voren hadden bedacht. Op 21 april komt er een nieuwe persconferentie vanuit de overheid 
waar wellicht nieuwe maatregelen zullen worden genoemd. We verwachten dat er 
veranderingen bij zullen zijn betreft het onderwijs. Wij houden u hier van op de hoogte via de 
mail.  
We hebben de afgelopen weken met elkaar keihard gewerkt, waarvoor petje af. En dan nu 
vakantie, die iedereen op een andere manier zal invullen. Onderaan deze nieuwsbrief geven 
we nog wat tips/links voor activiteiten (rondom huis) in de vakantie.  
 

 



 

 
 
Vakantierooster 2020 - 2021 
 
Het vakantierooster van volgend schooljaar is inmiddels vastgesteld binnen Stichting Obase. 
In onderstaande overzicht staan de reeds geplande vakanties en andere vrije dagen.  
 
Wij plannen later nog studiedagen in, deze zijn dus nog niet opgenomen in dit overzicht. 
Uiteraard communiceren we dit ook tijdig. 
 

 
 
 
 
Hartjes 
 
De geknutselde hartjes (door de bovenbouwleerlingen) hangen aan ons hek. Dat fleurt de 
boel weer een beetje op. We hopen dat hier nog heel veel hartjes bijkomen. Er is ruimte 
genoeg! 
 
 

 
 
 
 
  

Zomervakantie 2020  13-07-2020 t/m 21-08-2020 
Herfstvakantie  19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie  21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie  15-02-2021 t/m 19-02-2021 
Goede Vrijdag + 2de Paasdag  02-04-2021 en 05-04-2021 
Meivakantie  26-04-2021 t/m 07-05-2021 
Hemelvaartsdag  13-05-2021 en 14-05-2021 
Pinksterdag  24-05-2021 
Zomervakantie 2021 26-07-2021 t/m 03-09-2021 



 

Informatie les op afstand 
 
Wanneer er vragen zijn over les op afstand, of tips zoekt, kunnen we onderstaande website 
aanbevelen. 
https://ouders.lesopafstand.nl/lesopafstand/zorg-en-steun-voor-ouders/ 
 
 
Tips voor eventuele activiteiten in de vakantie.  
Hou ook onze facebookpagina in de gaten, daarop plaatsen wij regelmatig wat 
activiteiten.  
 
Youtube ’t Kofschip: Gewoon even je juf zien, het weer van Robbe, een Yogales met juf 
Cindy of bak de lekkere koekjes van juf Edith. Dit en nog veel meer vind je op de pagina van 
’t Kofschip  https://www.youtube.com/channel/UCC9wfSOEJNA0-MD_Ryo8lcw 
 
Lezen: Met de app van de online bibliotheek kun je nu gratis boeken lezen. 
www.onlinebibliotheek.nl   
 
Schooltv: De filmpjes die we op school wel eens gebruiken bij de lessen kun je nu ook thuis 
bekijken.  
www.schooltv.nl 
 
Museumbezoek online: Ga op museumbezoek. De leukste online tours om samen of alleen 
te doen. Je kunt rondkijken in bijvoorbeeld het Anne Frank huis. 
https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis 
 
Experimenteren: Hou je van experimenteren en proefjes doen. Snuffel hier dan maar eens 
lekker rond. 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/doe-en-ontdek-supersimpele-proefjes-voor-
thuis/news/317/ 
 
 
Lekker bewegen: Beweging met Nathan Rutjes en zoon. Home workout, lekker 15 minuten 
bewegen 
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU 
of op youtube met meester Roger. 
https://www.youtube.com/watch?v=2kHrYn6AQnw#action=share 
 
Lekker meezingen!: 
https://basisonderwijs.online/team-talento-workshop-zingen-met-babette.html (midden 
en bovenbouw) 
of muziek les met Bennie Briljant 
https://basisonderwijs.online/bennie-briljant-muziek-maken-
slagwerkinstrumenten.html (onderbouw) 
 
Of natuurlijk lekker knutselen met de knutselzussen, hier staat vast iets voor je bij! 
https://www.youtube.com/channel/UCcHIu2UMQsKCs8IozvtYFzg 
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