
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Patrijsstraat   2   
4043   MR   Opheusden  
Tel:   0488-441451  
Email:    info@paletopheusden.nl   
www.paletopheusden.nl  
 
Welkom   terug  
Dinsdag   mocht   de   helft   van   de   kinderen   naar  
school.   En   vandaag   was   de   andere   helft   er.   
Het   was   ontzettend   fijn   om   iedereen   weer   te   zien.  
Voor   de   kinderen   was   het   wel   een   beetje   wennen  
om   weer   naar   school   te   gaan,   maar   iedereen   zat  
met   een   grote   glimlach   in   de   klas.   

 
Vooral   het   buiten   spelen   met   klasgenoten   hadden  
de   kinderen   toch   wel   erg   gemist.  
 
Het   rooster   na   20   mei  
Het   rooster   tot   en   met   20   mei   hebben   we   eerder   al  
met   u   gedeeld.   Hieronder   vindt   u   een   overzicht  
voor   de   dagen   van   21   mei    t/m   Pinksteren.   
We   hopen   tijdens   de   komende   persconferentie  
meer   informatie   te   krijgen   en   we   hopen   dat   we   zo  
snel   mogelijk   weer   volledig   naar   school   gaan.   In  
dat   geval   zal   onderstaand   schema   komen   te  
vervallen.  
Week   3  
25   t/m   29  
mei  

groep   1/2  groep   3/4  groep   5/6  groep  
7/8  

maandag  groep   1  groep   3  
en   4  

groep   5  groep   7  

dinsdag  groep   2  groep   3  
en   4  

groep   6  groep   8  

woensdag  groep   1  groep   3  
en   4  

groep   5  groep   7  

donderdag  groep   2  vrij  groep   6  groep   8  

vrijdag  groep   1  vrij  groep   5  groep   7  

 
 
 
 

Week   4  
1   t/m   5   juni  

groep  
1/2  

groep  
  3/4  

groep  
5/6  

groep  
7/8  

maandag  vrij  vrij  vrij  vrij  

dinsdag  vrij  vrij  vrij   

woensdag  groep   1  groep   3   en   4  groep   5  groep   7  

donderdag  groep   2  groep   4  groep   6  groep   8  

vrijdag  groep   1  vrij  groep   5  groep   7  

 
LET   OP:   3   juni   géén   studiedag.   
In   het   schema   kunt   u   zien   dat   de   studiedag   van   3  
juni   komt   te   vervallen.   De   groepen   die   in   het  
schema   zijn   opgenomen   hebben   die   dag   les.  
 
Vlijtig   liesje   voor   uw   vlijtige   werk!  
Van   uw   kind(eren)   heeft   u   een   prachtig   vlijtig   liesje  
ontvangen.   GMB   in   Opheusden   heeft   dit   plantje  
gesponsord.   Ze   hebben   een   fonds   goede   doelen   en  
vanuit   dit   fonds   hebben   zij   alle   scholen   in  
Opheusden   de   vlijtige   liesjes   gebracht.   Dit   als   dank  
aan   u   voor   alle   weken   dat   u   met   uw   kind  
ontzettend   hard   heeft   gewerkt   aan   het   schoolwerk.  
 
Bedankt!  
 

 
 
 
 
 

mailto:info@paletopheusden.nl
http://www.paletopheusden.nl/


 
Schoolkamp   en   schoolreis  
Enige   tijd   geleden   hebben   wij   u   al   geïnformeerd  
over   de   onzekerheid   met   betrekking   tot   het  
schoolkamp   en   de   schoolreis   voor   dit   schooljaar.  
Wij   hebben   besloten   dat   het   dit   schooljaar   helaas  
niet   mogelijk   is   om   op   schoolreis/schoolkamp   te  
gaan.   
Er   zijn   te   veel   regels   en   beperkingen   om   dit   te   op  
een   goede   en   veilige   manier   te   kunnen   organiseren.   
 
Wij   beseffen   dat   dit   voor   de   kinderen   een   enorme  
teleurstelling   zal   zijn.   De   ouders   van   de   leerlingen  
van   groep   8   zullen   zo   spoedig   mogelijk   de   bijdrage  
terug   ontvangen.   Graag   laten   wij   de   bijdrage   van  
de   andere   kinderen   staan   voor   het   nieuwe  
schooljaar.   Gaat   u   hier   niet   mee   akkoord,   dan   kunt  
u   een   mail   sturen   naar    directie@paletopheusden.nl .  
U   krijgt   dan   uw   geld   terug.  
 
Schoolvakanties   2020-2021  
Hieronder   alvast   het   overzicht   met   de   vakanties  
voor   het   schooljaar   2020-2021.   Het   complete  
overzicht   met   alle   overige   data   ontvangt   u   aan   het  
einde   van   het   schooljaar   op   onze   schoolkalender.  
 
-   Herfstvakantie: 19   t/m   23   oktober   
-   Kerstvakantie: 21   december   t/m   1   januari   
-   Voorjaarsvakantie: 22   t/m   26   februari   
-   Meivakantie: 3   t/m   14   mei  
-   Zomervakantie: 19   juli   t/m   28   augustus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JARIGEN   MEI  
 
GEFELICITEERD!!  
22-05    Tess  
23-05    Mila  
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