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Inleiding meester Peter 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De wekelijkse persconferentie van onze minister-president afgelopen woensdag heeft er in ieder geval voor 
gezorgd dat er nu een soort van tijdpad ligt. Een tijdpad dat duidelijkheid verschaft over de manier waarop de 
“intelligente lockdown” (vreselijk woord, wat mij betreft )versoepeld gaat worden. Laten we hopen dat het 
aantal besmettingen niet weer op gaat lopen…………. 
 
Dat de scholen weer open gaan, dat wisten we al en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Tegelijk kwamen er 
ook veel vragen bovendrijven. Op veel van die vragen heb ik in de afgelopen vakantie geprobeerd een 
antwoord te geven.  
Ik kan verder alleen maar hopen dat alle informatie over de manier waarop we de komende drie weken 
onderwijs aan de kinderen willen gaan geven, voldoende duidelijk is geweest. De laatste mail volgt aankomend 
weekend. Vooruitlopend hierop wil ik u nogmaals op het hart drukken om de RIVM richtlijnen na te leven om 
zodoende de risico’s zo klein mogelijk te houden. 
 
Beste ouders, we kunnen de tijd helaas niet terugdraaien, maar we kunnen er wel 
samen het beste van maken. Laten we hopen dat de scholen vanaf 2 juni weer 
helemaal open gaan……. 
 
Ik spreek u graag – op gepaste afstand – weer op 11 mei! 
 
Peter van de Bult  
 
 
Nieuwe website 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.obsdehuifkar.nl 
 
Sinds kort is onze nieuwe website in de lucht en wat zijn we er blij mee…….  De website die u van ons gewend 
was, ging al flink wat jaren mee en was al behoorlijk over de uiterste houdbaarheidsdatum heen. 
 
In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de nieuwe website en het resultaat mag er zijn! 
 
We zijn nog steeds bezig om de site te vullen met relevante informatie, dus mocht het zo zijn dat u onderwerpen, 
documenten of thema’s mist, laat het ons weten en we plaatsen het erbij…… 
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Nieuwbouw 
 

 
De vlag als teken dat het 
hoogste punt is bereikt, 
wappert al een tijdje op de 
nieuwe school.  
 
En volgens de bouwers liggen 
we nog steeds op schema, 
dat betekent dat de 
oplevering nog steeds 
gepland staat voor oktober 
2020 en dat de geplande 

verhuizing zal plaatsvinden in de week na de herfstvakantie (het nieuwe 
vakantierooster vindt u ook in deze aflevering van het Trekpaard), dus in de week 
van 19 – 23 oktober 2020. Uiteraard is dit nog onder voorbehoud, dat zult u 
begrijpen! 
In die week zullen de kinderen ook een aantal dagen vrij zijn vanwege deze 
verhuizing. Daar hoort nog voor de zomervakantie meer over.  
 
 
Vakantierooster 2020 - 2021 
 
Herfstvakantie           maandag 12  t/m vrijdag 16 oktober 2020 
 
Kerstvakantie             maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021  ( start maandag 4 januari 2021 ) 
 
Voorjaarsvakantie     maandag 22  t/m vrijdag 26 februari 2020 
 
Goede Vrijdag / 2e Paasdag       Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 
 
Meivakantie               maandag 26 april  t/m vrijdag 7 mei 2021 
 
Pinksteren                   maandag 24 mei 2021 
 
Zomervakantie          maandag 12 juli  t/m vrijdag 20 augustus 2021 ( start maandag 23 augustus 2021 ) 
 
Nieuw logo 
 

Toen we besloten hadden om een nieuwe website te gaan 
bouwen, dachten we: Laten we dan gelijk ook een nieuw logo 
ontwerpen….. 
We zitten straks in een nieuw schoolgebouw en daarbij hoort 
ook een andere uitstraling…… 

 
In november vorig jaar hebben we een wedstrijd uitgeschreven 
waarbij we de kinderen van de Huifkar hebben gevraagd een 
nieuw logo te ontwerpen. De winnaars van die wedstrijd 
waren: 

• Chimay en Mila uit groep 8 
• Keyan uit groep 6 

Daarna heeft Lydia Wierda, moeder van Juliette en Senze, de 
beide ontwerpen op een geweldige manier gecombineerd. 
Met dit als resultaat. 
 
 

 
Lydia, ontzettend bedankt voor dit geweldige logo dat weer heel veel jaren meekan!! 

 
 


