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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zoals altijd ontvangt u ook dit jaar voor de zomervakantie de kalender voor het volgende
schooljaar. Voorgaande jaren hebben we deze kalender op papier voor u afgedrukt en
meegegeven aan uw kind(eren). Dit jaar maken we voor het eerst de keuze de kalender
alleen digitaal aan te leveren in een Excel-bestand. Dit bestand is binnenkort ook te vinden
op onze website onder het kopje kalender. Een volgende stap voor ons is dat we gaan
werken met een digitale agenda op onze website die voor u als ouder eenvoudig te
synchroniseren is met uw eigen (digitale) agenda.
De praktische informatie uit de schoolgids en schoolkalender geven wij samengevat voor u
weer in dit document.
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

19-10 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 1-1-2021
22-2 t/m 26-2-2021
5-4-2021
26-4 t/m 7-5-2021
13-5 en 14-5-2021
24-5-2021
12-7 t/m 20-8-2021

Vrije dagen groep 1 t/m 8
Woensdag 23-9-2020
Maandag 16-11-2020
Donderdag 4-2-2021
Vrijdag 18-6-2021
Vrijdag 9-7-2021 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.
Vrijdagmiddag 4-12-2020
Donderdagmiddag 17-12-2020
(Alle leerlingen worden om 17.30 uur weer op school verwacht voor de kerstviering)
Vrijdagmiddag 18-12-2020
Vrijdagmiddag 12-2-2021
Vrijdagmiddag 19-2-2021
Vrijdagmiddag 2-4-2021
Vrijdagmiddag 23-4-2021

Schooltijden
Op maandag t/m vrijdag:
08.30 uur – 14.15 uur
Ochtendpauze:
10.00 uur – 10.15 uur
Middagpauze:
11.45 uur - 12.00 uur (eten onder begeleiding van de leerkracht)
12.00 uur – 12.30 uur (buiten spelen onder begeleiding van de pleinwacht)
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 (week 38, de week van 14 september).
De kinderen kunnen in de deze week na schooltijd hun nieuwe groep, plek en materialen
laten zien. Op donderdag 17 september is er een informatieavond in alle groepen. Dit alles
natuurlijk alleen als de Coronamaatregelen dit toelaten.
10-minutengesprekken
De oudergesprekken staan gepland in week 46 (de week van 9 november), week 7 (de week
van 15 februari) en week 26 (de week van 28 juni).
Voorafgaand aan het gesprek in november krijgt u een gespreksformulier mee. Op dit
gespreksformulier staan vragen die met name over het welbevinden van uw kind(eren) gaan.
Het zou fijn zijn dat u dit formulier van tevoren invult en inlevert, zodat de leerkrachten goed
voorbereid zijn om samen met u een waardevol gesprek aan te gaan.
U kunt na schooltijd met uw vragen bij de groepsleerkrachten 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 Trefkoel
Groep 3/4: dinsdag en donderdag.
Groep 5/6: dinsdag en vrijdag.
Groep 7/8: maandag en vrijdag.

Werkdagen leerkrachten
Groep 1/2 Juf Joy
Groep 3/4 Juf Caterine maandag en dinsdag
Juf Ingrid woensdag, donderdag en vrijdag
Juf Ingrid zal een aantal woensdagen afwezig zijn, dit gezien het aantal
(les)uren die ze maakt. Over de invulling van deze woensdagen voor de groep
zullen wij u tegen die tijd informeren.
De groep wordt een aantal dagdelen gesplitst:
Maandagochtend
Juf Caterine groep 3
Juf Mariska/juf Juliët groep 4 (i.v.m. de gezondheid van juf Juliët zal juf
Mariska in ieder geval aan de start van het schooljaar groep 4 lesgeven)
Woensdagochtend
Juf Ingrid groep 3
Juf Erna groep 4
Donderdagochtend
Juf Ingrid groep 3
Juf Erna groep 4
Groep 5/6 Juf Simone maandag, dinsdag en vrijdag
Meneer Robbin woensdag en donderdag
Groep 7/8 Meneer Robbin maandag en dinsdag
Juf Mariska woensdag, donderdag en vrijdag
Juf Anouk gaat volgend jaar stage lopen in groep 7/8. Ze start als 4e jaars
PABO student. Zo rond de herfstvakantie zal haar LIO-stage beginnen
(Leerkracht In Opleiding). LIO-stage betekent dat een student de groep
zelfstandig mag en moet lesgeven. We zien hierin mogelijkheden om groep
7/8 ook een aantal dagdelen te kunnen splitsen. Als hier meer over bekend is
zullen wij u hierover informeren.
U zult juf Petra ook weer zien op onze school, ze gaat haar re-integratie traject namelijk bij
ons voortzetten.
We hebben wederom ruimte om een leerkracht in te zetten voor de begeleiding van
(groepjes) leerlingen buiten de klas. Dit kan extra uitleg betreffen van de lesstof, maar ook
uitleg van uitdagende lesstof. Juf Simone zal deze begeleiding op de woensdagen voor haar
rekening nemen. Het is wel goed te noemen dat dit waarschijnlijk niet alle woensdagen zijn.
De werkdrukmiddelen worden weer aan 10 dagen inval per combinatiegroep besteed. De
leerkrachten hebben deze dagen vorig schooljaar en dit schooljaar als positief ervaren. Het
geeft ruimte voor administratieve taken wat de ervaren werkdruk vermindert. Dat alles
komt natuurlijk weer ten goede van de leerlingen. Juf Juliët zal deze dagen vervangen. Het
kan zijn dat dit aan de start van het schooljaar anders ingevuld wordt in verband met haar
gezondheid.
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