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Mededelingen 
Op deze vrijdag voor de herfstvakantie ontvangt u een korte nieuwsbrief van ons. Graag uw 
aandacht voor het nieuwe gymrooster en de vrije dagen / studiedagen die voor dit 
schooljaar op de planning staan.  
 

Organisatorisch  
Gymrooster 
Na de herfstvakantie wijzigen de gymtijden, vanwege de aangepaste schooltijden. De 
groepen die om half 9 beginnen, starten de dag bij de sporthal. De groepen die om half 3 
eindigen, mogen daarna naar huis.  
 

Gym dinsdag 
meester Bob 

Gym donderdag 
meester Bob 

Gym donderdag 
juf Bernice 

Gym vrijdag 
meester Bob  

8.30 - 9.30 
groep 5A 

8.30 - 9.30 
groep 3A 
 

8.30 - 9.30 
groep 3B 

8.45 - 9.30 
groep 1A-2A 

9.30 - 10.30  
groep 7B 
 

9.30 - 10.30 
groep 6A 

9.30 - 10.30 
groep 6B 

9.30 - 10.15 
groep 1B-2B 

10.30 - 11.30 
groep 7A 
 

10.30 - 11.30 
groep 8A 
 

10.30 - 11.30 
groep 8B 
 

10.15 - 11.00 
groep 1C-2C 

13.15 - 14.30  
groep 5B 
 

13.15 - 14.30  
groep 4A 

13.15 - 14.30  
groep 4B 

 

 
 
Zwemrooster 
Dinsdag 27-10  groep 6a 
Vrijdag 30-10 groepen 5  
Dinsdag 3-11 groep 6b 
Vrijdag 6-11 groep 7a  
 
Let op: de groepen die op dinsdag gepland staan, zwemmen tot half 3 en gaan daarna vanuit 
het zwembad naar huis.  
 
Studiedagen / leerlingvrije werkdagen schooljaar 2020 - 2021 

- Woensdag 11 november 
- Donderdag 4 en vrijdag 5 februari 
- Vrijdag 19 februari (voorjaarsvakantie start op donderdag 18 februari om 14.30 uur) 
- Vrijdag 25 juni en maandag 28 juni  
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Planning oktober/november 2020 

- Maandag 19 oktober: start van de herfstvakantie 
- Vrijdag 30 oktober: start typeles 
- Woensdag 4 november: kinderdankdag op school 
- Woensdag 11 november: studiedag, de kinderen zijn vrij 

 

Informatie van anderen: 
- Afgelopen maandag heeft het eerste webinar van het Erasmus plaatsgevonden. In de 

vorige nieuwsbrief heeft u hier meer over kunnen lezen. Hier kunt u het webinar 
terugkijken: https://webinar.eur.nl/ui/webinars/9avgmb/detail 
 

- VKB Rectificatie: 

LET OP: er is iets fout gegaan met de emails die           
gestuurd zijn voor 14 oktober 20:00 uur. Eerdere        
e-mails naar vbk@hervormdstrijen.nl zijn niet     
aangekomen, graag nogmaals een email sturen met       
de gegevens. 

Deze herfstvakantie is er een leuk online programma        
van de VBK! Als je mee wilt doen kun je een           
knutseltasje bestellen, hierin zit alle informatie die bij        
een VBK ochtend horen. Wil jij ook zo’n uniek         
knutseltasje? Graag naam, leeftijd en aantal kinderen       
doorgeven via één van onderstaande emailadressen,      
daarna krijg je via mail instructies hoe laat je het tasje           
op kan halen op woensdag 21 oktober. 

Geef je dan op VOOR 19 oktober via: VBK@hervormdstrijen.nl of          
vbkstrijen@hotmail.com 

 
 

Het team van De Bouwsteen wenst u een … 
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