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Onderwijs na 11 mei 
Het nieuws dat de scholen na 11 mei gedeeltelijk weer open mogen, zorgt ook nu weer voor een flinke 
uitdaging. Al dagen zijn we met elkaar aan het overleggen hoe we dat het beste kunnen gaan doen, 
rekening houdend met allerlei eisen, voorschriften en beperkingen. Zo voortvarend als het team aan de 
slag ging om onderwijs op afstand te regelen, gaat ook nu het team met een enorme gedrevenheid aan 
de slag om een plan te maken voor de heropening van de school. U begrijpt dat dit allemaal best 
zorgvuldigheid vraagt en tijd kost, daarom kunnen wij het plan nu nog niet met u delen. Ook heeft de 
medezeggenschapsraad van de school tijd nodig om het draaiboek door te nemen en hun instemming te 
geven. Uiterlijk vrijdagmiddag 1 mei zal het plan met u gecommuniceerd worden.  
 
Vakantierooster schooljaar 2020/2021 
Al vragen heel veel actuele zaken nu onze aandacht, we moeten toch ook al een beetje naar volgend 
schooljaar kijken. Daarom willen wij graag het vakantierooster voor schooljaar 2020/2021 met u delen. 
 

Herfstvakantie 19 oktober tot en met 23 oktober 

Kerstvakantie 21 december tot en met 1 januari 

Voorjaarsvakantie 22 februari tot en met 26 februari 

Pasen 2 april tot en met 5 april 

Meivakantie 26 april tot en met 7 mei 

Hemelvaartweekend 13 mei tot en met 16 mei 

2e Pinksterdag 24 mei 

Zomervakantie 17 juli tot en met 27 augustus 

 
 
Rectificatie 
In de vorige KW krant stond bij de agenda een verkeerde datum voor het Hemelvaartsweekend. De juiste 
datum is donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei. 
 
 

De moestuin 
De afgelopen drie weken is er hard gewerkt in de 
moestuin. Bijna alle bakken zijn weer onkruidvrij en 
ingezaaid. Na de vakantie nog wat planten erin die 
van wat meer warmte houden en dan kunnen we 
aan het eind van het schooljaar weer lekker 
oogsten. 
In de vakantie zorgen een aantal leerlingen voor 
het water geven.  
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Verkiezing Kinderburgemeester 2020-2021 

Woon jij in Gouda en zit je nu in groep 7? Dan wil jij misschien wel de volgende 
kinderburgemeester van Gouda worden. Lees op deze pagina hoe je kunt solliciteren! 
 
Webinar CJG “omgaan met spanningen binnen het gezin”  

Op 28 april 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de webinar 
‘Omgaan met spanningen binnen het gezin’ van Tischa Neve (kinderpsycholoog 
en opvoedkundige) over hoe om te gaan met spanningen binnen het gezin 
tijdens de coronacrisis. Dit gratis webinar is bedoeld voor alle ouders van 

kinderen van 2 – 12 jaar in de regio Hollands Midden. Meer informatie vindt u op de website. 
 
Agenda: 
27 april t/m 8 mei:               Meivakantie (2 hele weken)  
21 t/m 24 mei:  Hemelvaartsweekend 
1 juni t/m 5 juni:               Pinkstervakantie (een hele week)  
 

De jarigen tot en met woensdag 20 mei: 

 
25 april Efe Altuntepe   groep 5 
30 april Stijn van den Bout   groep 6/7  

01 mei  Denise Broekhuis  groep 7/8 
01 mei  Pearl Gambier  groep 7/8 
02 mei  Elin Heijstek   groep 2/3 
05 mei  Meryam Ibn El Kadi  groep 7/8 
80 mei  Florian van Schaik  groep 7/8  
11 mei  Nika Heijstek   groep 6/7  
12 mei  Jarno Nieterau  groep 1/2 
14 mei  Alyssia Holthuijsen  groep 7/8  
16 mei  Thijs de Knoop  groep 1/2  
16 mei  Sanne Luthart  groep 5  
17 mei  Rens Maijenburg  groep 2/3  
 

 
De volgende KW krant komt woensdag 20 mei uit! 

Het team van de Wilhelminaschool wenst u een 
fijne vakantie 

 

https://www.bsgouda.nl/projecten/kinderburgemeester/verkiezing-2020/?L=686
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3401&ForcePreview=cursus

