Beste ouder(s) en verzorger(s),
Dit is de schoolkalender voor het schooljaar 2018 - 2019. U vindt in deze schoolkalender alle
data die voor u en uw kind(eren) belangrijk zijn.
De praktische informatie uit de schoolgids geven wij jaarlijks een plek voor in deze
schoolkalender. U vindt een digitale versie van de schoolgids op de website. Mocht u een
papieren versie van de schoolgids willen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
directie.
We mailen de maandelijkse nieuwsbrief en andere belangrijke informatie aan u.
Met vriendelijke groet,
Team BS Buurse

Schoolvakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22-10 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02 t/m 01-03-2019
22-04-2019
23-04 t/m 03-05-2019
30-05 en 31-05-2019
10-06-2019
15-07 t/m 23-08-2019

Vrije dagen groep 1 t/m 8
Maandag 17-09-2018
Woensdag 17-10-2018
Donderdag 15-11-2018
Maandag 04-03-2019
Vrijdag 21-06-2019
Vrijdag 12-07-2018 calamiteitendag*
*Mocht er geen gebruik zijn gemaakt van de calamiteitsuren, dan hebben de leerlingen deze
dag vrij.
Vrije middagen groep 1 t/m 8
De leerlingen zijn op onderstaande dagen om 11.45 uur vrij van school.
Woensdagmiddag 05-12-1018
Donderdagmiddag 20-12-2017
(Alle leerlingen worden om 17.30 uur weer op school verwacht voor de kerstviering)
Vrijdagmiddag 21-12-2018
Vrijdagmiddag 22-02-2019
Vrijdagmiddag 19-04-2019

Extra vrije dagen groep 1-2
Dinsdag 13-11-2018
Vrijdag 14-12-2018
Dinsdag 29-01-2019
Maandag 11-02-2019
Vrijdag 15-03-2019
Vrijdag 05-04-2019
Vrijdag 24-05-2019
Dinsdag 18-06-2019
Schooltijden
Op maandag t/m vrijdag:
08.30 uur – 14.15 uur
Ochtendpauze:
10.00 uur – 10.15 uur
Middagpauze:
11.45 uur - 12.15 uur
Kinderen dienen niet voor 8.20 uur op het schoolplein te zijn, dit i.v.m. toezicht door een
leerkracht vanaf 8.20 uur. Om 8.25 uur gaat de eerste bel, de kinderen gaan dan naar
binnen, zodat we om 8.30 uur, met de tweede bel, kunnen starten met onze lessen.
Pleinwacht
Naast medewerkers van B.S. Buurse, hebben ook ouders structureel pleinwacht. Zij
ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding. Om dit kostendekkend te maken, vragen we u
jaarlijks een bijdrage over te maken van € 5 per kind.
Inloopweek en informatieavond
In het begin van het schooljaar is er een inloopweek. De kinderen kunnen in de derde
schoolweek na schooltijd hun nieuwe groep, plek en materialen laten zien. Op donderdag
27 september is er een informatieavond in alle groepen.
10-minutengesprekken
De oudergesprekken staan gepland op 12 en 14 november, 19 en 21 februari, 1 juli. Wilt u
doorgeven als u één van deze data niet kunt? Dit i.v.m. het maken van de planning.
Voorafgaand aan het gesprek in november krijgt u een gespreksformulier mee. Het zou fijn
zijn, als u dit van tevoren invult.
U kun na schooltijd met uw vragen terecht. We verzoeken u een afspraak te maken als u
tussentijds inzicht wilt hebben in de vorderingen van uw kind. Hier bereiden we ons namelijk
graag goed op voor.

Gymrooster
Groep 3/4/5: dinsdag en donderdag.
Groep 6/7: dinsdag en vrijdag.
Groep 7/8: woensdag en vrijdag.
Werkdagen leerkrachten
Groep 1/2/3 Maandag t/m vrijdag juf Joy
Ondersteuning:
Dinsdagochtend juf Juliët
Woensdagochtend juf Erna of juf Juliët
Donderdagochtend juf Erna

Groep 4/5

Groep 6/7

Groep 7/8

Directie
Interne
begeleiding

Tot aan de kerstvakantie zal groep 1/2/3 op de dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend gesplitst worden. Juf Joy verzorgt dan de lessen in groep 3 voor
de doorgaande lijn in het leesproces. Juf Erna of juf Juliët geeft op die momenten les
in groep 1/2. Na de kerstvakantie zullen juf Erna en juf Juliët nog steeds op deze
ochtenden ondersteuning bieden in groep 1/2/3. Over hoe deze ondersteuning er
dan uitziet, zullen wij u t.z.t. informeren.
Maandag juf Caterine
Dinsdag juf Caterine
Woensdag juf Ingrid of juf Caterine
Donderdag juf Ingrid
Vrijdag juf Ingrid
Maandag juf Simone
Dinsdag juf Simone
Woensdag juf Simone
Donderdag meneer Robbin
Vrijdag juf Simone
Maandag juf Mariska
Dinsdag meneer Robbin
Woensdag meneer Robbin
Donderdag juf Mariska
Vrijdag juf Mariska
Juf Juliët
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Juf Erna
Dinsdag, woensdag (om de week), donderdag

Personeel en onderwijsondersteunend personeel
J. Elsinghorst
E. Boomers
M. ten Heggeler
R. Wentink
S. Blaauw
C. Nijhuis
I. Eppink
J. Nijmeijer
H. Gunnink
M. Buurman

directie@bsbuurse.nl / j.elsinghorst@bsbuurse.nl
06-13761337
e.boomers@bsbuurse.nl
m.tenheggeler@bsbuurse.nl
r.wentink@keender.nl
s.blaauw@bsbuurse.nl
c.nijhuis@bsbuurse.nl
i.eppink@bsbuurse.nl
j.nijmeijer@keender.nl
h.gunnink@keender.nl
administratie@bsbuurse.nl

