
Avond4daagse – Home Edition!  
 

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft in  

samenwerking met eRoutes een speciale ‘Avond4daagse – Ho-

me Edition app’ ontwikkeld. Met deze app kunnen deelnemers 

vanaf 1 juni t/m 31 augustus op ieder moment van de dag een 

wandeling van 2.5, 5 of 10 kilometer maken. De route start en 

eindigt op een zelfgekozen punt. 

 

Als je in een periode van twee weken tenminste vier dagen de 

route aflegt die je via de eRoutes app ontvangt, dan krijg je een 

officiële Avond4daagse medaille thuisgestuurd!  

 

Inschrijven kan op www.avond4daagse.nl. Aanmelden kan t/m 

28 augustus 2020. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro en kan via 

iDeal worden voldaan. Het is essentieel dat deelnemers zich 

houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. 

Door akkoord te gaan met de deelname voorwaarden verklaren 

zij zich aan deze richtlijnen te houden. 

 

De Stichting Avond4daagse Wassenaar hoopt dat iedereen dit 

mooie initiatief van de KWBN aangrijpt om deze zomer in bewe-

ging te blijven. 

Wenochtend 

 

Aanstaande donderdag (16-7) is de wenochtend. De  

kinderen gaan vanaf 10.15 uur tot 11.30 uur naar de nieuwe 

leerkrachten. Ook de kinderen die volgend jaar nieuw zijn op 

de school komen kennis maken. 

14 juli 2020 

VakantieBieb 

 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: 

een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en 

oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus 

ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van 

Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit 

jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie 

M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John 

Flanagan. 

 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via 

Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer 

informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

Kalender 

 

Er komt dit jaar GEEN papieren kalender. Parro wordt  

helemaal ingevuld en zo kunt u alle data overnemen in uw 

eigen agenda. 

Studiedagen 

 

 

Speciale dagen tot 14.00 uur 

 

Sinterklaas op vrijdag 4 december 2020 

Koningsspelen maandag 26 april 2021 

Geen ouders in de school bij wegbrengen en halen 

 

De Corona maatregel dat de leerkrachten de kinderen  

's-ochtends ophalen bevalt heel erg goed. De leerkrachten 

zeggen dat het veel rustiger is, de kinderen veel  

zelfstandiger zijn en we kunnen mooi op tijd beginnen.  

Ook ouders hebben ons verteld dat ze het heel fijn en rustig 

vinden.  

In overleg met de medezeggenschapsraad en de ouderraad 

hebben we besloten dat we ook volgend jaar de kinderen 

buiten op gaan halen. U mag buiten het hek en de heg uw 

kind(eren) blijven uitzwaaien. 

Open dagen 

 

Omdat u nu minder in school komt gaan we regelmatig ‘Open 

dagen’ organiseren. We berichten u daar volgend schooljaar 

over. 

woensdag 7 oktober 2020 

maandag 16 november 2020 

vrijdag 29 januari 2021 

vrijdag 19 februari 2021 

dinsdag 6  april 2021 

vrijdag 25 juni 2021 

maandag 5 juli 2021 

Openingsviering en koffie-ochtend op  

vrijdag 4 september 2020 

 

Onze openingsviering is vrijdag 4 september om 9 uur in de 

Jozefkerk. Het thema is; op reis. Komt u kijken?  

Naderhand bent u van harte welkom in school om een kopje 

koffie te komen drinken met Caroline de Wild, de locatie-

directeur. 

 

Deze dag zal ook ons nieuwe klimrek feestelijk geopend  

worden. 

http://www.vakantiebieb.nl

