
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 30 september komt de 

schoolfotograaf. In de bijlage vindt u hier 

meer informatie over. 

 

Nieuwe maatregelen omtrent Corona 

Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 
september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij één besmetting. 
 
In overleg met het stichtingsbestuur van Opkop is het volgende afgesproken: 
Daar waar nodig vraagt de school advies aan de GGD over corona gerelateerde klachten bij 
kinderen. 
 
Kinderen die positief zijn blijven thuis in quarantaine en volgen de regels vanuit de GGD. 
Kinderen die momenteel in quarantaine zitten mogen vanaf maandag 20 september weer 
naar school mits zij geen Corona gerelateerde klachten hebben. 

 

 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

22 september: Instuifmiddag groep 3-4 korfbalvereniging Noveas 

24 september: groep 5/6b- Weeshuis aan het water (erfgoed) 

29 september: 6e Schoolkorfbaltoernooi groep 3-4 (Noveas) 

29 september: start kinderpostzegels 

30 september: Schoolfotograaf 

1 oktober: start “nieuwe” directeur Jan Oosterhof 

6 oktober: Start Kinderboekenweek  

7 oktober: studiemiddag team (vrij) Kinderen vanaf 12.00 vrij 

8 oktober: nieuwsbrief 

12 oktober: MR-vergadering 

14 oktober: leerlingenraad 

18 t/m 22 oktober: herfstvakantie 
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Vakantie + Studiedagen (zie ook Social Schools) 

 

 

 

 

 

 

Studiedagen 

• donderdagmiddag 7 oktober 2021 (kinderen vanaf 12.00 vrij) 
• maandagmiddag 1 november 2021 (kinderen vanaf 12.00 vrij) 
• dinsdagmiddag 30 november 2021 (kinderen vanaf 12.00 vrij) 
• woensdag 12 januari 2022 (Op Kop-dag) 
• vrijdag 17 juni 2022 
• nog 1 dag plannen: met de “nieuwe” directeur 

 Overige vrije dagen 

• vrijdagmiddag 24 december 2021 (vòòr de kerstvakantie) 
• donderdagmiddag 14 juli 2022 (alleen de kleuters!) 
• vrijdagmiddag 15 juli 2022 (vòòr de zomervakantie) 

 

 

Vakantie Start Eind 

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021   9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022 

Goede Vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022   8 mei 2022 

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 27 mei 2022 

Pinksteren   6 juni 2022   

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022 


