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Agenda:
Maart:
7 weer naar school
7 t/m 11 rapportgesprekken
10 logopedist op school
10 en 11 HPV vaccinatie
21, 22 en 24 screening kleuters door de GGD
22 kinderen in de middag vrij ivm studiedag
29 OR
April:
4 MR
15 t/m 18 Pasen
20 en 21 Eindcito groep 8
21 Cito Finito groepen 8
22 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei vakantie
Mei:
9 weer naar school
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Terugblikken:
Corona
In februari hebben we te maken gehad met veel besmette kinderen en leerkrachten.
Gelukkig hebben we groepen over het algemeen kunnen bemannen, zodat de
kinderen naar school konden komen. Dank aan alle leerkrachten, kinderen en ouders
voor de flexibiliteit!
Per 25 februari zijn er nog maar weinig maatregelen van kracht. Vanuit de regering is
nog steeds het advies om 2 keer per week een zelftest te doen door kinderen van
groep 6, 7 en 8. Alle kinderen hebben tot en met 7 maart testen van school
meegekregen. Na de vakantie krijgen de kinderen weer nieuwe testen mee naar huis.
Wanneer kinderen klachten hebben die gerelateerd zijn aan Corona, wordt gevraagd
een PCR test te doen. Verder verdwijnen de mondkapjes en de 1,5 meter. Het
schudden van handen wordt nog afgeraden, dus dat zullen wij als leerkrachten (nog)
niet doen.
Vanaf morgen, 7 maart:
‘s Morgens: 8.30 uur
- kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen naar binnen worden gebracht. Afscheid
nemen vindt plaats op de gang en kinderen lopen zelf de klas in;
- de leerkrachten van groep 5 t/m 8 lopen buiten en nemen de kinderen mee
naar binnen als de school start.
‘s Middags: 13.00 uur
- kinderen van groep 1/2 komen zelf naar binnen;
- kinderen gaan zelf naar binnen als de bel gaat.

Schoolbezoek
Het bestuur van Basisburen komt 3 keer per jaar op bezoek met als doel de kwaliteit
van de school in beeld te krijgen en samen met het team te kijken waar
verbeterpunten zijn te vinden.
Dit keer hebben de leerlingen van de leerlingenraad juf Krista (directeur-bestuurder)
en meester Jeroen (onderwijskwaliteit) ontvangen en rondgeleid. De kinderen hebben
verteld over de school, waar wij voor staan en wat er zo leuk is aan onze school! Ze
deden het fantastisch.
Juf Krista en meester Jeroen vonden de sfeer op school erg positief en de reacties
van kinderen duiden op een veilige omgeving. Een mooi compliment voor iedereen,
ouders, kinderen en leerkrachten!
Dit schooljaar werken wij aan een aantal ambities. Deze zijn aan het begin van het
schooljaar met het bestuur gedeeld en uitgelegd. Nu wilden wij graag laten zien
hoever wij staan in de ontwikkeling rondom deze ambities. Wij hebben lessen laten
zien rondom: de missie/visie, Rots en Water, de Verrekijkergroep, ICT, rekenen en
handelend en bewegend leren. De ontwikkeling was zichtbaar en we hebben nog een
aantal tips gekregen, zodat we verder kunnen aanscherpen.

Daarnaast gaven zij aan onze goede instructie nog krachtiger neer te zetten, zodat de
kinderen nog meer betrokken worden bij de les. Dit advies nemen wij ter harte en
gaan hiermee na de vakantie aan de slag.

Vooruitblikken:
Rapportgesprekken
Na de vakantie vinden de rapportgesprekken plaats. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit
gesprek zonder kinderen en voor groep 5 en hoger zullen de kinderen deelnemen aan
het rapportgesprek. De gesprekken vinden op school plaats.
Tijdens het gesprek zal de leerkracht vertellen over de ontwikkeling van uw kind op
sociaal en cognitief gebied. Daarnaast komen ook de resultaten van de midden meting
van Cito ter sprake. Deze toetsen geven weer wat de ontwikkeling van uw kind is t.a.v.
zichzelf en van het landelijk gemiddelde. De resultaten van deze toetsen kunnen
significant anders zijn dan het rapport. Dit komt omdat deze toetsen bestaan uit
opgaven die reeds bekend zijn, net aangeboden stof en stof die nog niet is
aangeboden. Daarbij wordt alle geleerde stof door elkaar gevraagd en zijn de vragen
vaak complex. Deze toetsen vraagt echt iets anders van de kinderen dan de
methodetoetsen die checken of de kinderen de aangeboden stof van de afgelopen
periode hebben begrepen en kunnen toepassen.

Verlof buiten de vakanties of voor bijzondere gelegenheden
Kinderen hebben 12 weken in het jaar vrij. Soms is het niet mogelijk om alle bijzondere
gebeurtenissen tijdens deze vakantieweken te plannen. Om ervoor te zorgen dat
kinderen zoveel mogelijk naar school komen, is er aan het verlenen van verlof een
aantal voorwaarden verbonden. Om teleurstellingen te voorkomen wil ik u graag
informeren over het aanvragen en verlenen van verlof.
Procedure van de aanvraag:
- verlof moet minimaal 6 weken vooraf worden aangevraagd bij de directeur door
middel van een formulier. (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te
vragen en daarna een eventuele boeking te regelen.)
Het formulier is te vinden in de schoolapp.
- de directeur hanteert bovenstaande criteria voor het toekennen of weigeren van
het verlof, conform de wetgeving;
- de directeur neemt persoonlijk contact op;
- bij overschrijding van 10 dagen is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.
Algemeen
- de directeur mag maximaal 10 dagen verlof verlenen. Een aanvraag van meer
dan 10 dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar;

-

verlof mag nooit gegeven worden in de eerste 2 weken van een nieuw
schooljaar;
Vrij buiten de schoolvakanties:
Wanneer u buiten de schoolvakanties op vakantie weg wil, dan moet dit komen door de
specifieke aard van uw beroep (zie hieronder). U moet dan bewijzen dat u geen enkele
vakantie 2 weken achter elkaar op vakantie kunt door uw werk door een verklaring van
uw accountant of werkgever te overleggen.
Beroepen:
- seizoensgebonden werk, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
- met piekdrukte tijdens de schoolvakanties;
- als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de
schoolvakanties weg ben.
Gewichtige omstandigheden:
- verhuizing;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
- huwelijksjubileum van ouders en grootouders;
- ambtsjubileum van ouders en grootouders;
- ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad;
- overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad;
- verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen;
- als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuigingen.
Bron: Regeling verlof basisonderwijs -Lokale wet- en regelgeving, www.lokaleregelgeving.overheid.nl, 6
maart 2022 en Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?, www.rijksoverheid.nl/leerplicht, 6 maart 2022.

Screening van de GGD
De kinderen uit groep 2 worden elk jaar gescreend. U als ouder krijgt hiervoor thuis een
brief. Als u niet wil dat uw kind wordt meegenomen in de screening moet u dit kenbaar
maken bij de GGD. Wanneer u niets laat weten, wordt uw kind meegenomen in de
screening.

Logopedist in school
Na de vakantie zal er elke week een logopedist op school zijn. Zij werkt hier als
zelfstandige die u als ouder kunt inhuren. Door de logopedist in school te halen zijn er
korte lijntjes met school en is er weinig tijdverlies aan heen en terug rijden naar een
praktijk. Een ander voordeel is dat wij als leerkrachten direct worden geadviseerd bij
vragen.
De logopedist die hier op school gaat komen is: Ieke Rorije. Zij is werkzaam bij Bureau
Spreek en Lees. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 06-30015655 of per mail:
iekerorije@bureauspreekenlees.nl.
In de bijlage stelt Ieke zich aan u voor.
Mocht u vragen hebben schroom dan niet om contact met Ieke op te nemen.

Op dit moment zijn wij ook aan het praten met een kinderfysiotherapeut om ook deze
expertise in huis te halen. Wanneer wij meer weten, wordt u geïnformeerd.

Vakantierooster 2022-2023
Vakanties

Periode

Dagen

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag/Pasen

24-10 t/m 28-10

07-04 t/m 10-04

ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr
vrij en ma

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

24-04 t/m 05-05

ma t/m vr

18-05 t/m 19-05

do en vrij

29-05

ma
ma t/m vr

26-12 t/m 06-01
27-02 t/m 03-03

10-07 t/m 18-08

Buurtgezinnen
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt
zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op.
We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te
maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is
of een kind extra zorg nodig heeft. Om over Corona
nog maar te zwijgen, want dat vraagt van ons allemaal
veel aanpassingsvermogen. Bepaalde situaties vragen veel van ouders en soms dreigt
de emmer dan over te lopen Voor die gezinnen bestaat er in de gemeente Buren sinds
begin 2021 een mooi initiatief: Buurtgezinnen!
Buurtgezinnen zoekt voor gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken
een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun doordat de kinderen daar gaan
spelen. Op die manier worden de ouders ontlast en krijgen de kinderen een beetje extra
aandacht. De steun varieert van een dagdeel per week tot een weekend in de maand
en alles ertussenin. Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven?
Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. Je kan ook rechtstreeks
contact opnemen met de coördinator Lieke van der Heijden op 06-10812552 of via
lieke@buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen Buren kun je ook volgen via buurtgezinnengemeenteburen op Instagram
en Buurtgezinnen.in.Buren op Facebook. Leuk als je volgt!
Zie ook het folder in de Bijlage van de nieuwsbrief.

