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School volledig open na de voorjaarsvakantie
Vanaf 1 maart gaat de school weer draaien zoals we gewend zijn. Dat betekent dat alle
kinderen weer naar school gaan en de schooltijden zijn zoals vanouds. Geen continurooster
meer maar weer op de lange dagen tot 15.00 uur les. De tussenschoolse opvang zal weer
door SKLM worden opgepakt.
De corona afspraken blijven gelden zoals dit in de mail van 4 februari met alle ouders is
gecommuniceerd. In school en voor op het schoolplein worden afspraken gemaakt om te
zorgen dat de groepen niet met elkaar mengen. In het geval van een besmetting hoeft dan
alleen eventueel een betreffende groep naar huis gestuurd te worden.
Omdat we groepen niet door elkaar mogen mengen gaan de komende tijd de
godsdienstlessen en de lessen van de Verrekijker niet door. Tussen de leerkrachten en de
kinderen hoeft geen 1,5 mtr. afstand te worden gehouden. De vakleerkracht werkt met
meerdere groepen en houdt daarom wel de 1,5 mtr. afstand.
Als we allemaal met elkaar ons aan de regels houden, dan hopen we het risico op
besmettingen te kunnen beperken en dat er geen kinderen naar huis hoeven te worden
gestuurd. Laten we er met elkaar voor gaan.

Nieuwe directeur
Marie-Louise ten Brincke neemt vanaf 1 maart het directeurschap
over. Zij zal zich in een aparte brief voorstellen. We wensen
Marie-Louise veel succes en veel plezier op de PWA.

Toetsen
Normaal gesproken nemen we in de tweede helft van januari de Cito LOVS toetsen af. Dat is
nu niet gelukt. We gaan deze toetsen in de groepen 3 t/m 8 nog wel afnemen na de
voorjaarsvakantie. We laten de kinderen eerst weer een week wennen op school en vanaf de
tweede week na de vakantie kan er getoetst worden. De uitslag van de toetsen zullen ons een
beeld geven waar de kinderen individueel en de groepen in het algemeen nu staan wat
leerstof betreft. Deze informatie is dan vooral bedoeld om te kijken welke leerstof de komende
tijd wel of niet extra aandacht nodig heeft. De uitslag van deze toetsen wordt, zoals
gebruikelijk, bij het rapport gevoegd.

Rapporten
Eind februari zouden de kinderen hun rapport hebben gekregen maar vanwege het
thuisonderwijs is dit uitgesteld. Het rapport zal nu op vrijdag 9 april mee naar huis gaan. Dat
geeft ouders en kinderen een beeld om te kijken waar ze nu staan na het sluiten van de
scholen. In de week van 12 april volgen de rapportgesprekken.

Adviezen groep 8
De kinderen van groep 8 hebben vorige en deze week hun advies gekregen voor het
voortgezet onderwijs. Deze adviezen moeten nu gegeven worden zodat ouders hun kinderen
tijdig kunnen aanmelden bij een VO school van hun keuze.
In april zal de eindtoets worden afgenomen.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Het is nog ver weg en misschien is het in deze tijd lastig om na te denken over het plannen
van vakanties, maar we willen toch alvast het vakantierooster voor het volgende schooljaar
delen.
Misschien dat aan dit rooster nog een enkele studiedag toegevoegd kan
worden. Dat zal uiterlijk begin van het nieuwe schooljaar bekend
gemaakt worden.
Het nieuwe vakantierooster is ook terug te vinden op de website en
toegevoegd in de schoolapp.
vakantierooster
2021-2022

herfstvakantie

18-10 t/m 22-10

ma t/m vr

kerstvakantie

24-12 t/m 07-01

vr t/m vr

voorjaarsvakantie

28-02 t/m 04-03

ma t/m vr

goede vrijdag/Pasen

15-04 t/m 18-04

vrij en ma

Meivakantie

25-04 t/m 06-05

ma t/m vr

Hemelvaart

26-05 t/m 27-05

do en vrij

Pinksteren

06-06

ma

Studiedag BB

07-06

di

zomervakantie

11-07 t/m 19-08

ma t/m vr

Nieuwsflits BasisBuren
BasisBuren brengt twee keer per maand een nieuwsbrief uit. Hierin staan ingezonden stukken
van de scholen van BasisBuren, van het bestuurskantoor, van medewerkers, maar ook
informatie over het onderwijs.
Ook voor ouders is het wellicht interessant om de Nieuwsflits te lezen en zo te kunnen zien
wat er zoal binnen onze stichting speelt. We zullen daarom in de nieuwsbrief vast de link
zetten naar de Nieuwsflits.
https://basisburen.nl/e-zines/

