
                    JAARINFO 2020-2021 
 

   IJsbaanweg 4 8801 ER Franeker 

     Telefoon 0517-395110 

     Web site www.deopslach.nl 

     E-mail  Info.opslach@elanowg.nl 

 

Vakantie en studiedagen 

Herfstvakantie 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 

oktober 2020 

Kerstvakantie 

Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 

januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Goede Vrijdag en Pasen 

Vrijdag 2 t/m maandag 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 

Hemelvaart 

Donderdag + vrijdag 21 + 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie 

Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 

Eerste schooldag maandag 23 augustus 2021. 

Studiedagen: 

Woensdag 16 september 2020 

Vrijdag 6 november 2020 

Woensdag 10 maart 2021 

(2 studiedagen in de meivakantie voor team) 

Vrijdag 4 juni 2021 

 

Groepsverdeling 

 

1-2a Willy Menninga, Titiana Pereboom 

1-2b Yoka van der Heide, Helena v/d Akker 

(Vervanger Yoka+ Helena, Lise Schotanus) 

3 Hetty Pelsma, Titiana Pereboom  

4-5 Frida Hiemstra, Sacha van Nek 

6a Marloes v/d Meulen, Iris van Calsbeek 

6b           Marieke Soolsma, Iris van Calsbeek 

7 Colette Oving, Sacha van Nek 

8 Tamara Spoelstra, Simone Grundemann 

 

Intern begeleider  Tjitske de Jong 

Adm. Medewerker Gerda Sol 

    Jochum Faber 

Conciërge  Jacob Zondervan 

Vrijwilliger  Hennie Lindeboom  

Informatie van de school  

Nieuwe informatie/nieuws ontvangt u via het ouderportaal 

van Social Schools. U ontvangt wekelijks nieuwflitsen 

wanneer u daarvoor bent aangemeld. 

Op de website worden ook foto’s en verhaaltjes van 

kinderen geplaatst. Wij verzoeken de ouders/verzorgers die 

niet willen dat hun kind op de website of Facebookpagina 

staat met foto, verhaal of naam, dit te melden bij de 

directie. Dit kan ook via het algemeen e-mailadres van 

school: info.opslach@elanowg.nl 

Ons adres op Facebook is 

www.facebook.com/deopslach 

Nieuws 

Het algemene schoolnieuws ontvangt u via een nieuwsflits in 

uw mail of app. Deze wordt op gezette tijden verstuurd. Met 

daarin een koppeling naar de berichten die leerkrachten 

naar hun eigen groep hebben gestuurd.  

Verlofaanvraag 

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Als u verlof wilt 

aanvragen, kunt u op school een verlofformulier 

vragen bij de administratie. Dit kan ook op de site 

onder de knop -> ouders -> verlofformulier. 

Informatie over een verlofaanvraag kunt u nalezen 

in de schoolgids die op de website staat. 

 

Ziekmelding 

Indien uw kind niet naar school kan komen, vragen 

wij u dit op de desbetreffende dag voor 08.15 uur 

telefonisch te melden: 0517-395110 

Directie 

De directeur (ad interim) is Alex Verdam. Wilt u hem 

spreken, dan kunt u bij het ingaan van de school een 

afspraak maken of mailen naar averdam@elanowg.nl 

Bellen mag natuurlijk ook: 06-30004977. 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. (Nieuwe directeur is dhr. Wybren Dijkstra, hij 

zal enkele maanden na de start van het nieuwe 

schooljaar directietaken overnemen).  
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