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Geachte   ouders/verzorgers,  
 
Dit   is   de   A-B-C    jaargids   voor   het   schooljaar   2020-2021.   Allerlei   prak�sche   zaken   voor   dit   komende  
schooljaar   staan   hierin   op   alfabe�sche   volgorde   beschreven.   Naast   deze   informa�e   ontvangt   u  
regelma�g   een   aanvulling   in   de   vorm   van   onze   Nieuwsbron.   
Deze   wordt   tweewekelijks   gemaild   en   op   de   website   geplaatst.   Hee�   u   nog   vragen,   stel   ze   dan   gerust  
aan   de   groepsleerkracht   of   aan   de   direc�e.  
 
Deze   jaargids   is   een   jaarlijkse   aanvulling   op   de   schoolgids.   De   schoolgids   is   te   vinden   op   onze   website:  
www.debronsoest.nl    -   schoolinfo   -   schoolgids  
 
Wanneer   de   coronamaatregelen   het   toestaan   zullen   er   dit   schooljaar   naast   de   reguliere   lessen   ook   tal  
van   gezellige   ac�viteiten   plaatsvinden.   Wij   kijken   dan   ook   uit   naar   een   fijn   schooljaar   vol   gezelligheid  
met   elkaar!  
Uiteraard   werken   wij   op   school   in   nauwe   samenwerking   met   u,   de   oudercommissie   (OC)   en   de  
medezeggenschapsraad   (MR).   
Het   team   van   de   Bron   wenst   alle   leerlingen   en   hun   ouders/verzorgers   een   heel   goed   schooljaar   toe!  
 
Afvalvrije   school  
De   Bron   is   afvalvrije   school   en   dat   betekent   dat    we   duurzaamheid   concreet   en   tastbaar   maken   en  
leerlingen   ervan   bewust   maken   dat   veel   afval   een   waardevolle   grondstof   is.    We    scheiden   afval   in  
papier,   g�,   pmd   en   restafval.   We   vragen   ouders   om   hun   kinderen   broodtrommeltje   en   een   drinkbeker  
mee   te   geven   in   plaats   van   plas�c   zakjes   en   pakjes   drinken,   zodat   we   met   elkaar   het   afval   kunnen  
beperken.  
 
Buitenschoolse   opvang   (BSO)  
Vanuit   wet-   en   regelgeving   is   aan   de   scholen   een   taak   toebedeeld   in   de   zorg   voor   de   buitenschoolse  
opvang.   Het   betekent   niet   automa�sch   dat   er   opvangmogelijkheden   op   de   school   beschikbaar   zijn.  
De   verantwoordelijkheid   voor   de   scholen   betekent   in   ons   geval   dat   wij   als   ‘makelaar’   ouders   in  
contact   brengen   met   BSO-aanbieders.     Met   alle   schoolbesturen   binnen   de   gemeente   Soest   hebben  
we   overlegd,   om   de   opvang   zo   goed   mogelijk   te   regelen.  
Er   is   één   loket   geopend,   waar   u   met   al   uw   vragen   voor   opvang   terecht   kunt.   Met   de   in   Soest   en  
Soesterberg   bekende   opvangorganisa�es   is   ook   overleg   gevoerd   en   de   medewerking   is   toegezegd.  
Telefoonnummer: 035-6211530  
Website:  www.bsosoest.nl  
E-mail:  info@bsosoest.nl  
 
Contactgegevens   team  
U   kunt   uw   algemene   mail   sturen   naar    info@debronsoest.nl ,   welke   bij   de   direc�e   binnenkomt.  
Wanneer   u   contact   wilt   met   een   betreffende   leerkracht,   kunt   u   gebruik   maken   van   de   Parro-app  
of   u   kunt   een   mailtje   sturen   naar   de   persoonlijke   emailadressen.   Deze   emailadressen   kunt   u   vinden  
op   onze   website   onder   het   kopje   schoolinfo-team.  
 
Gevonden   voorwerpen  
Regelma�g   vinden   wij   na   school�jd   nog   spulletjes   van   de   kinderen   die   achtergebleven   zijn   op   school.  
Wilt   u   er   op   toezien   dat   uw   kind   zijn/haar   spullen   mee   naar   huis   neemt   en   niet   op   school   laat   liggen.  
De   ‘gevonden’   voorwerpen   worden   door   ons   gedurende   een   bepaalde   periode   in   een   daarvoor  
bestemde   bak   naast   de   personeelskamer   bewaard.   Voor   elke   vakan�e   maken   wij   u   en   de   kinderen   er  
een   keer   op   a�ent.   Onze   laatste   poging   is   een   rondje   de   klassen   door   met   de   spullen.   Voor   wat   dan  
nog   blij�   liggen,   zoeken   we   een   geschikte   bestemming.  
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Groepsverdeling   en   leerkracht   beze�ng  
 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Groep   1-2A  Matanja  Matanja  Matanja/   Judith   S.  Judith   S.  Judith   S.  

Groep   1-2B  Inger  Inger  Inger  Inger  Inger  

Groep   1-2C  Janneke  Janneke  Judith   K.  Judith   K.  Judith   K.  

Groep   3  Simone  Simone  Simone  Simone  Simone  

Groep   4  Valerie  Valerie  Valerie  Valerie  Valerie  

Groep   5  Janine  Janine  Janine  Liselo�e  Liselo�e  

Groep   6  Wendy  Wendy  Wendy  Marion  Marion  

Groep   7  Anja  Anja  Anja  Anja  Anja  

Groep   8A  Marianne  Marianne  Marianne  Mariska  Mariska  

Groep   8B  Willeke  Willeke  Willeke  Willeke  Willeke  

 
 
Gymrooster   groep   3   t/m   8  

Groep  Dag  Tijd  Loca�e  

3  Donderdag  12.15   -   13.45  Willaertstraat  

4  Maandag  13.00    -   14.30  Willaertstraat  

5  Maandag  12.15   -   13.00  Willaertstraat  

5  Donderdag  13.45   -   14.30  Willaertstraat  

6  Dinsdag  11.30   -   13.00  Willaertstraat  

7  Vrijdag  8.30    -   10.00  Smitsweg  

8A  Vrijdag  10.00   -   11.30  Smitsweg  

8B  Vrijdag  11.30   -   13.00  Smitsweg  

 
Hoofdluiscontrole  
Na   elke   vakan�e   die   een   week   of   langer   duurt   wordt   er   een   luizencontrole   gehouden.   Dat   wordt   gedaan  
door   enkele   ouders   van   school.   Wanneer   er   bij   uw   kind   luizen   worden   gesignaleerd,   gee�   de   controle   ouder  
dat   door   aan   de   betreffende   leerkracht.  
De   leerkracht   neemt   vervolgens   contact   met   u   op,   zodat   u   uw   kind   zo   snel   mogelijk   kunt   behandelen.   Deze  
behandeling   is   van   groot   belang   om   de   kinderen   luisvrij   te   krijgen   en   te   houden.   Er   wordt   een   mail   naar   alle  
ouders   gestuurd   met   de   melding   dat   er   hoofdluis   is   gesignaleerd   in   de   groep.  
We   proberen   vanuit   school   onze   bijdrage   te   leveren   aan   een   luisvrije   school   door   ieder   kind   een  
luizenzak   te   geven   waar   zij   hun   jas   in   kunnen   ophangen.   Het   gebruik   van   deze   zak   is   verplicht   voor  
alle   kinderen.   Twee   keer   per   jaar   geven   wij   de   luizenzak   mee   naar   huis   zodat   u   deze   kunt   wassen.  
Wanneer   de   luizenzak   kapot   is,   kunt   u   op   school   een   nieuwe   kopen   voor   €   2,50.  
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Huisbezoek  
De   leerkrachten   van   de   kleutergroepen   bezoeken   de   nieuwe   leerlingen   thuis.   Nieuwe   gezinnen   die   in  
de   overige   groepen   instromen   worden   ook   door   de   leerkracht   bezocht.    Op   die   manier   krijgen   ze   een  
goed   contact   met   ouders   en   zien   ze   de   leerling   ook   in   de   thuissitua�e.   Ze   weten   dan   ook   waar   het  
kind   over   praat   als   het   over   thuis   vertelt   in   de   klas.   ( door   de   coronamaatregelen   zijn   de   huisbezoeken  
voorlopig   uitgesteld )  
 
Informa�eavond   voortgezet   onderwijs   voor   groep   8  
In   het   najaar   is   er   een   speciale   avond   voor   de   ouders   van   leerlingen   uit   groep   8.   Op   deze   avond  
krijgen   zij   informa�e   over   de   adviezen   vanuit   de   school   voor   vervolgonderwijs,   het   keuzetraject   en  
over   het   voortgezet   onderwijs   zelf.    Wij   kunnen   de   exacte   datum   nog   niet   geven   omdat   we   a�ankelijk  
zijn   van   sprekers   uit   het   voortgezet   onderwijs.   Tijdens   de   gespreksavonden   in   november   gee�   de  
leerkracht   een   voorlopig   schooladvies.   Begin   februari   zullen   de   defini�eve   adviesgesprekken   met  
ouders   en   kinderen   plaatsvinden.   Op   deze   dag   zijn   de   kinderen   vrij   van   school   maar   zijn   wel   bij   hun  
gesprek   aanwezig.  
 
Landelijke   informa�e-   en   adviesdienst   voor   ouders   over   onderwijs  
Ouders   met   vragen   over   onderwijs   (zoals   overgaan   en   zi�enblijven,   het   schoolreisje,   schoolkamp,  
groepsgroo�e,   pesten,   de   ouderbijdrage,   leerplicht,   medezeggenschap   en   alle   overige  
onderwijsvragen) kunnen   terecht   bij   de landelijke   informa�e-   en   adviesdienst   5010,   voor   ouders   over  
onderwijs.    De   5010-medewerkers   zijn   elke   schooldag   tussen   10.00   uur   en   15.00   uur   bereikbaar   via  
het   telefoonnummer   0800   5010   (gra�s   nummer).   Ouders   kunnen   hun   vraag   tevens   per   mail   stellen.  
Ga   naar  www.5010.nl    en   stel   uw   vraag   over   onderwijs.  
 
Materialen  
Alle   leerlingen   hebben   een   stevige   multomap   4-rings   nodig.   De   kinderen   in   groep   3   krijgen   deze   map  
van   school   en   nemen   deze   mee   naar   de   volgende   groepen.   Wanneer   de   kinderen   vanaf   groep   5   liever  
een   eigen   map   kopen   is   dat   prima   maar   let   u   er   dan   wel   op   dat   het   een   4-rings   multomap   is.   Vanaf  
groep   6   hebben   de   kinderen   ook   een   agenda   nodig   om   te   leren   plannen.   Wij   verzorgen   voor   iedere  
leerling   in   groep   3   een   paar   oortjes   voor   het   werken   met   chromebooks.   Sommige   kinderen   vinden  
het   pre�g   om   met   een   eigen   koptelefoon/oortjes   en   eigen   muis   te   werken.   Zij   zijn   er   vrij   in   deze   zelf  
aan   te   schaffen.   
 
Medezeggenschapsraad  
De   medezeggenschapsraad   (MR)   komt   op   voor   de   belangen   van   leerkrachten,   leerlingen   en   ouders  
van   de   Bron.   Deze   taak   is   we�elijk   vastgelegd   in   de   Wet   Medezeggenschap   op   Scholen   (WMS).   
De   doelstelling   van   de   MR   van   de   Bron   is   dat   zij   een   posi�ef   kri�sche   partner   van   de   school   is,   waarbij  
op   betrokken   en   kundige   wijze   de   belangen   van   leerlingen,   ouders   en   personeel   worden   behar�gd.  
Ouders   en   personeelsleden   die   onderwerpen   aan   de   orde   willen   stellen   of   vragen   hebben   voor   de  
medezeggenschapsraad   kunnen   al�jd   even   contact   opnemen   met   één   van   de   leden.   Bijvoorbeeld  
door   een   mail   te   sturen   naar    mr@debronsoest.nl     Betrokkenheid   wordt   gewaardeerd!  
De   medezeggenschapsraad   bestaat   dit   jaar   uit   de   volgende   leden:  
Oudergeleding:      Leon   Pleij                                 Personeelsgeleding:      Janine   Voortjes 

    Léon   Jansen                                                                    Anja   Stenvert   
    Sharon   Facey                                   Wendy   Kruithof  

 
Mobiele   telefoons  
Steeds   meer   kinderen   nemen   vanwege   diverse   redenen   een   mobiele   telefoon   mee   naar   school.   Dit   is  
in   principe   toegestaan,   alhoewel   de   kinderen   al�jd   in   de   gelegenheid   worden   gesteld   om   in  
dringende   gevallen   naar   huis   te   bellen   met   de   schooltelefoon.   De   school   is   op   geen   enkele   wijze  
verantwoordelijk   voor   schade   aan   of   het   zoekraken   van   het   toestel.  
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Oudercommissie  
De   oudercommissie   bestaat   uit   ouders   die   meehelpen   bij   het   organiseren   van   allerlei   (feestelijke)  
ac�viteiten   gedurende   het   schooljaar.   De   OC   bestaat   dit   jaar   uit   de   volgende   leden:   
Voor   contact   met   de   OC   kunt   u   mailen   naar:    OC@debronsoest.nl  
 
Dorine   van   Dijken   (voorzi�er)  Marieke   Keuning  

Mirjam   Huis   in   't   Veld   (penningmeester)  Marcel   Pappot  

Rob   van   Straaten  Mirelle   Linders  

Ilone   Hop  Natascha   Cino  

Gerdi   ten   Brink  Wilbert   Bakker  

Sarah   Keijser   

 
Ouderbijdrage  
De   vrijwillige   ouderbijdrage   voor   het   schooljaar   2020-2021   is   vastgesteld   op    €   50,00.   Voor   de  
leerlingen   die   ná   1   januari   2021   op   school   komen,   is   het   bedrag    €   25,00.  
Aan   het   begin   van   het   schooljaar   ontvangt   een   betaalverzoek   via   Parro.  
Voor   de   goede   orde;   de   ouderbijdrage   is   weliswaar   vrijwillig,   maar   erg    hard   nodig   om   allerlei  
ac�viteiten   te   kunnen   organiseren   zoals   het   sinterklaasfeest,   het   kers�eest,   Pasen   en   dergelijke.  
U   ontvangt   van   de   oudercommissie   een   brief   met   informa�e.   
 
Parkeren   bij   De   Bron  
De   loca�e   van   onze   school   ligt   in   een   woonwijk   met   beperkte   parkeermogelijkheden   en   een   nauwe  
doorgang.   Tijdens   de   breng-   en   haalmomenten   kan   het   dan   ook   erg   hec�sch   rond   de   ingang   van   de  
school   zijn.  
Wij   adviseren   iedereen   om   zo   veel   mogelijk   met   de   fiets   of   lopend   naar   school   te   komen.  
Tegelijker�jd   realiseren   wij   ons   ook   heel   goed   dat   dit   niet   al�jd   voor   iedereen   mogelijk   is.   Komt   u   toch  
met   de   auto?   Parkeert   u   dan   zoveel   mogelijk   op   het   parkeerterrein   bij   het   Orlando-gebouw.  
 
Zijn   er   andere   mensen   (opa’s,   oma’s,   buren   etc.)   die   uw   kind   naar   school   brengen   of   van   school  
halen?   Geef   deze   informa�e   dan   even   door.  
Samen   zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verkeersveiligheid   rond   de   school.   Daarnaast   zijn   wij  
als   ouders   een   voorbeeld   voor   onze   kinderen   en   is   het   ook   daarom   belangrijk   dat   wij   ons   aan   de  
verkeersregels   houden.   Wij   rekenen   op   uw   medewerking.   Voor   vragen   en/of   sugges�es   kunt   u   al�jd  
contact   opnemen   met   de   schoolleiding.  
 
Pauzehapje  
Vanaf   de   kleutergroepen   kunt   u   uw   kind   iets   meegeven   om   op   te   eten   �jdens   de   ochtendpauze.   Wij  
zouden   dit   hapje   graag   willen   laten   vallen   onder   de   categorie    gezonde   voeding .    Ook   willen   wij   u  
vragen   om   uw   kind   een   drinkbeker   mee   te   geven   i.p.v.   een   pakje.   Wij   zijn   een   afvalvrije   school   en   lege  
pakjes   zullen   daarom   mee   terug   naar   huis   worden   gegeven.  
In   alle   groepen   is   snoep   en   frisdrank   niet   toegestaan   als   pauzehapje.  
Iedere   woensdag,   donderdag   en   vrijdag   hebben   wij   een   zgn.   “gruitendag”.   We   vragen   u   om   op   die  
dagen   uw   kind   iets   van   groente   of   fruit   mee   te   geven   als   pauzehapje.   Schoolgruiten   is   een   effec�ef  
voorlich�ngs-   en   s�muleringsprogramma   voor   gezonde   voeding.   Met   Schoolgruiten   leren   kinderen   op  
de   basisschool   spelenderwijs   gezonder   te   eten.   
Daar   hebben   ze   voordeel   van:   niet   alleen   nu,   maar   ook   als   ze   groot   zijn.   Om   het   gruiten   echt   te  
integreren   binnen   onze   school   en   één   lijn   te   trekken   voor   alle   kinderen,   zullen   wij   koeken   op   die  
dagen   mee   terug   naar   huis   geven.   Op   die   manier   werken   we   met   elkaar   aan   een   gezonde   leefs�jl!  
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Privacy   /   AVG   
Als   school   hebben   wij   uiteraard   ook   te   maken   met   nieuwe   Europese   wetgeving   rondom   privacy,  
te   weten   de   AVG   die   per   25   mei   2018   ingegaan   is.   AVG   staat   voor   Algemene   Verordening  
Gegevensbescherming.   In   deze   wet   komt   nog   sterker   dan   voorheen   de   nadruk   te   liggen   op   de  
bescherming   van   persoonsgegevens,   door   de   versterking   en   uitbreiding   van   privacyrechten.  
Dat   betekent   ook   meer   verantwoordelijkheden   voor   organisa�es   met   betrekking   tot   de   omgang  
met   persoonsgegevens.  
Onze   school   wil   betrokkenen   goed   voorlichten   over   de   privacybescherming   op   school,   over   de  
rechten   en   plichten   van   leerlingen,   ouders   en   medewerkers   en   over   wat   de   school   doet   om  
privacyrisico’s   te   beperken.   Wij   verwijzen   u   hiervoor   naar   onze   website:    www.debronsoest.nl    -  
schoolinfo   -   privacy.  
 
Rapporten   en   10-minuten   gesprekken  
Om   u   op   de   hoogte   te   houden   van   de   resultaten   en   vorderingen   van   uw   kind   geven   wij   rapporten  
mee.   De   rapporten   worden   dit   schooljaar   meegegeven   op   maandag   8   februari   en   maandag   12   juli  
2021.   In   november   wordt    geen   rapport   meegegeven.   U   krijgt   dan   wel   een   uitnodiging   om   met   uw  
kind   over   zijn/haar   (leer-)   ontwikkeling   te   praten.   Met   het   oog   op   het   vergroten   van   eigenaarschap   bij  
onze   leerlingen,   stellen   wij   het   zeer   op   prijs   wanneer   uw   kind   aanwezig   is   bij   de   gesprekken,   dit   geldt  
in   ieder   geval   voor   de   kinderen   van   groep   3   t/m   8.   In   één   van   de   laatste   schoolweken   is   er   een  
mogelijkheid   tot   gesprek   op   verzoek   van   ouders   of   leerkracht.   In   onderling   overleg   wordt   daarvoor  
een   afspraak   gemaakt.   
 
SchoolApp   Parro  
Onze   school   maakt   gebruik   van   de   Parro-App.   
Afspraken   rond   het   gebruik   van   deze   app:  
Bereikbaarheid:  
De   leerkrachten   zijn   via   de   Parro   App   op   eigen   werkdagen   bereikbaar  
van   7.30u.-   17.00u.  
Beschikbaarheid:  
Vanuit   school   streven   we   naar   een   vlo�e   communica�e,   maar   zullen   lang   niet   al�jd   direct   reageren.  
Het   grootste   gedeelte   van   de   dag   staan   de   meesten   van   ons   voor   de   groep.   Lesgeven   aan   en  
aandacht   voor   uw   kinderen   krijgen   voorrang.  
Waarover   communiceren   wij?  
Prak�sche   zaken   zoals   bijv.   uitjes,   spullen   meenemen   maar   ook   nieuws   vanuit   de   groep,   een   leuke  
foto   (AVG-proof),   een   mooi   project   enz.   kortom,   een   kijkje   in   de   groep.   Ook   kunnen   we   de  
gesprekken   plannen   via   Parro   zodat   de   lijsten   in   de   hal   niet   meer   ingevuld   hoeven   te   worden.   We  
communiceren    niet    over   voortgang,   gedrag   of   bijzonderheden   van   uw   kind(eren).  
 
Schoolregels   van   De   Bron:  

● We   lopen   in   de   gang   en   praten   zachtjes   tot   de   uitgang.  
● Wees   zuinig   op   het   materiaal   want   het   is   van   ons   allemaal.  
● Ruim   je   eigen   spullen   op,   dan   blij�   de   school   �p   top.  
● Ben   je   aardig   tegen   iedereen   dan   heb   je   veel   vrienden   om   je   heen.  

  
 
Schoolpleinregels   van   De   Bron  

- We   fietsen   niet   op   het   schoolplein.  
- Honden   zijn   verboden   op   het   schoolplein .    Wij   verzoeken   u   vriendelijk   uw   hond   buiten   het  

schoolplein   te   laten.  
- De   Bron   is   een   rookvrije   school   en   daarom   is   roken   op   het   plein   niet   toegestaan.  
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School�jden  
Op   De   Bron   hanteren   wij   een   con�nurooster.   Dit   betekent   dat   alle   kinderen   tussen   de   middag   op  
school   blijven.   De   kinderen   eten   hun   meegebrachte   lunch   in   de   klas,   samen   met   de   leerkracht.  
 
De   school�jden   zijn   als   volgt:  
 

Groep   1   t/m   4  ma,   di,   do  08.30-14.30   uur   

 woe  08.30-12.30   uur  ‘s   middags   vrij  

 vrij  08.30-12.00   uur  ‘s   middags   vrij  

Groep   5   t/m   8  ma,   di,   do,   vr  08.30-14.30   uur   

 woe  08.30-12.30   uur  ‘s   middags   vrij  

 
Schoolvakan�es    2020-2021  
 

herfstvakan�e  maandag  19   okt.  t/m  vrijdag  23   okt  2020  

kerstvakan�e  maandag  21   dec.  t/m  vrijdag  1   jan.   2021  

voorjaarsvakan�e  maandag  22   febr.  t/m  vrijdag  26   febr.  2021  

paasweekend  vrijdag  2   apr.  t/m  maandag  5   apr.  2021  

Koningsdag  dinsdag  27   apr.     2021  

meivakan�e  maandag  3   mei  t/m  vrijdag  14   mei  2021  

pinksteren  maandag  24   mei     2021  

zomervakan�e  maandag  19   juli  t/m  vrijdag  27   aug.  2021  

 
 
Stagiaires  
Elk   schooljaar   bieden   wij   studenten   van   de   Pedagogische   Academie   Basis   Onderwijs   de  
gelegenheid   om   les   te   geven   op   onze   school.   Vrijwel   al   onze   stagiaires   zijn   a�oms�g   van   de   Marnix  
Academie   in   Utrecht.   De   kinderen   vinden   het   vaak   erg   leuk   om   van   anderen   les   te   krijgen.   
Wij   willen   graag   ons   steentje   bijdragen   aan   het   opleiden   van   jonge   leerkrachten.   De  
eindverantwoordelijkheid   voor   de   groep   ligt   al�jd   bij   de   groepsleerkracht.  
De   school   hee�   ook   stagiaires   die   in   opleiding   zijn   voor   klassenassistent   of   onderwijsassistent.  
 
Startgesprek  
In   de   derde   en   vierde   week   van   het   schooljaar   (14   t/m   25   september)   staan   de   startgesprekken  
gepland   voor   groep   1   t/m   5.    Vanaf   groep   3   vinden   we   het   fijn   als   uw   kind(eren)   bij   dit   gesprek  
aanwezig   zijn,   voor   de   kleuters   is   dit   faculta�ef.   De   leerkrachten   van   groep   6   t/m   8   voeren   een  
kindgesprek   met   de   individuele   kinderen   onder   school�jd.   
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Studiedagen/nascholing   team  
Leerkrachten   volgen   jaarlijks   cursussen,   bijeenkomsten   en   studiedagen.   Die   zijn   nodig   om   op   alle  
gebieden   bij   te   blijven   bij   de   nieuwste   ontwikkelingen   of   om   als   leerkracht   beter   en   veelzijdiger   te  
worden.   Bijna   al�jd   vallen   deze   studies   buiten   de   les�jden   voor   de   leerlingen.   Daar   merken   de  
leerlingen   dus   weinig   van.   Als   er   een   cursus   onder   school�jd   is,   wordt   er   vervanging   geregeld.   Ook  
houdt   het   team   een   aantal   studiedagen   om   met   elkaar   een   scholing   te   volgen.   Op   deze   dagen   zijn   de  
kinderen   vrij.   We   proberen   deze   dagen   voor   u   zo   guns�g   mogelijk   te   plannen.   Hieronder   ziet   u   de  
data   van   de   studiedagen.   U   vindt   deze   dagen   ook   terug   in   de   jaarplanning.  
 
Studiedagen   2020-2021:  
maandag              2   november   2020  
vrijdag 19   februari   2021  
woensdag  17   maart   2021  
Vrijdag  4   juni   2021  
 
Trakteren  
Als   uw   kind   jarig   is,   wordt   dat   natuurlijk   gevierd.   De   kinderen   mogen   in   hun   eigen   klas   trakteren.   De  
jarige   mag   met   twee   klasgenootjes   langs   gaan   bij   de   leerkrachten.   Wij   vragen   u   de   trakta�e   klein   en  
gezond   te   houden.   
(Door   de   coronamaatregelen   zullen   de   jarige   kinderen   voorlopig   niet   de   andere   klassen   rondgaan   en  
vragen   wij   u   een   voorverpakte   trakta�e   mee   te   geven.)  
 
Verlofregeling  
Na   aanvraag   bij   de   direc�e   van   de   school   kan   deze   alleen   verlof   verlenen   aan   leerplich�ge   leerlingen  
in   geval   van   gewich�ge   omstandigheden   zoals   bijvoorbeeld:  
➢ huwelijksfeest   naaste   familie,   overlijden   naaste   familieleden,   verhuizing   en   jubilea.  
➢ Als   het   kind   door   de   specifieke   aard   van   het   beroep    v an   ouders/verzorgers   alleen   maar   buiten  
de   schoolvakan�es   met   vakan�e   kan   gaan.   
U   dient   buitengewoon   verlof    uiterlijk   8   weken   voor   die   �jd   bij   de   directeur   van   de   school   aan   te  
vragen.  
Dit   verlof   kan   niet   worden   toegestaan   in   de   eerste   twee   weken   van   het   schooljaar   en   mag   maximaal  
10   schooldagen   duren   (Een   verklaring   van   de   werkgever   is   hierbij   nodig)  
De   leerplichtambtenaar   van   de   gemeente   is   belast   met   het   toezicht   op   naleving   van   deze   regeling.  
Extra   verlof   dient   minimaal   zes   weken   van   tevoren   schri�elijk   te   worden   aangevraagd   bij   de   direc�e.  
Voor   de   volledigheid   willen   we   u   erop   wijzen   dat    we   hier   te   maken   hebben   met   we�elijke   regels.  
 
Ziekte-   en/of   afwezigheidsmelding  
Is   uw   kind   ziek   of   kan   het   om   een   andere   reden   de   school   niet   bezoeken,   dan   ontvangen   wij   graag  
vóór   school�jd   een   bericht.   Indien   wij   geen   bericht   ontvangen,   nemen   wij   zelf   contact   met   u   op.  
U   kunt   zowel   telefonisch   (0356021376)   als   via   de   Parro   app   uw   bericht   doorgeven.   Wilt   u   in   dit  
laatste   geval   uw   bericht   richten   aan   de   leerkracht   van   uw   kind.  
Wanneer   uw   kind   weer   hersteld   is   en   weer   naar   school   komt,   wilt   u   dit   dan   ook   doorgeven   aan   de  
leerkracht.   Zo   weten   wij   precies   of   wij   uw   kind   die   dag   op   school   kunnen   verwachten.  
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