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Beste Ouders, 

 

Voor u ligt het informatieboekje voor het schooljaar 2020-2021.  

Samen met de centrale schoolgids, die u op onze website www.etbuut.nl kunt inzien en ook kunt 

downloaden, heeft u alle informatie over wat er dit schooljaar op school gedaan wordt en wanneer 

er een activiteit plaatsvindt. 

 

In dit boekje zijn de praktische gegevens van dit schooljaar, die voor de kinderen en voor u van 

belang zijn, verzameld.  

De informatie is in alfabetische volgorde geplaatst. Dat maakt het terugvinden een stuk 

eenvoudiger. 

 

Voor informatie over onze opvangpartner Freekids kunt u terecht op de website www.freekids.nl. 

 

Mocht er in de loop van het schooljaar iets veranderen, dan zullen wij u daar tijdig over informeren. 

 

In de Buutpraat-app vindt u in de agenda de meest actuele informatie over activiteiten van de 

school, wij werken deze regelmatig bij. Ook ontvangt u via de Buutpraat-app berichten van de 

groepsleerkracht. 

 

Heeft u verder iets te vragen, heeft u een idee waardoor iets beter kan gaan of bent u het ergens 

niet mee eens? Kom dan bij ons. Ga naar de leerkracht van uw kind of ga naar de directie.  

Wij zijn altijd bereid om met u te overleggen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team OBS et Buut 

http://www.etbuut.nl/
http://www.freekids.nl/
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Adresgegevens school 
 Openbare Basisschool et Buut 

Parkstraat 72 

1506 WE  Zaandam 

Telefoon: 075 - 6165701 

 E-mailadres:  info@etbuut.nl  

 Website:   www.etbuut.nl 

 

 

Bankrekeningnummer school 
 NL52RABO0126237441 

St. OBS et Buut Combi 

RABO Bank Zaandam 

 

Brede-schoolactiviteiten 
Kinderen van et Buut kunnen gebruikmaken van onze buitenschoolse opvang Freekids. Daarnaast organiseert 

et Buut ook een aantal zeer interessante brede schoolactiviteiten voor de kinderen, direct na schooltijd.  

Deze activiteiten vinden op school plaats en beginnen om 14.30 uur. Alle activiteiten duren tussen de 60 en 

90 minuten. De kinderen kunnen op school blijven en gaan van school uit naar de activiteit. Kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4 worden naar de activiteiten gebracht. Kinderen van de groepen 1 t/m 4 die gebruik maken 

van Freekids worden daarnaartoe gebracht of opgehaald na hun activiteit. 

Naast muziek- en crealessen die gegeven worden door docenten van Fluxus, zijn er cursussen zoals atletiek, 

koken, schaken, roeien, ehbo. 

Een aantal keer per jaar kunt u zich vanaf onze website voor de brede schoolactiviteiten inschrijven. Hierover 

ontvangt u van te voren bericht via de Schoolpraatapp. 

 

Buitenschoolse opvang 
Op et Buut verzorgt Freekids de opvang van kinderen voor en na schooltijd. Ook in de meeste vakanties zijn 

de deuren van de opvang geopend.  

De ruimtes waarin Freekids de opvang verzorgt zijn allemaal op het eigen schoolterrein gelegen. Kinderen 

hoeven dus niet naar een plek buiten de school vervoerd te worden. 

Freekids is een erkende landelijk geregistreerde kinderopvang, werkt met geschoold personeel en wordt elk 

jaar gecontroleerd door de GGD. 

Dit betekent dat u bij de belastingdienst voor buitenschoolse opvang een toeslag kunt aanvragen. Meer 

informatie over deze toeslag kunt u bij Freekids opvragen: www.freekids.nl.  

 

mailto:info@etbuut.nl
http://www.etbuut.nl/
http://www.freekids.nl/
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Buutpraat-app 
Et Buut heeft een eigen app. De schoolpraat app!  Deze app zorgt voor een snellere en directere 

communicatie tussen de school en de ouders! We gaan u via deze app 

op de hoogte houden van al het nieuws over de school. Ook kunt u er 

afgeschermde foto’s en video’s op bekijken, de activiteitenkalender 

raadplegen en info over de school lezen. Met de gesprekkenplanner in 

de app kunt u bovendien zelf een tijd reserveren voor een 10/15-

minutengesprek.  We versturen regelmatig algemene berichten, maar 

ook de leerkracht stuurt groepsgebonden berichten. We willen daarom 

vragen om de app te downloaden. Hier hebben we allemaal profijt van! 

Deze app is gratis te downloaden: 

In de App Store: zoek op Zaan Primair en download deze app, onze school vindt u in de app.  

In de Play Store: zoek op et Buut en vind onze school in de lijst met apps. 

Hoe meld ik me aan?  

Als u de app opent, kunt u een account aanmaken. Dit werkt heel simpel. Gebruik uw email adres dat u heeft 

opgegeven bij de administratie van de school en waar u uw mails op ontvangt. Als u het account heeft 

aangemaakt ontvangt u een activeringsmail. Daarna is uw account aangemaakt. Mocht niet zijn gelukt en 

krijgt u bericht dat u niet op de whitelist staat, neem dan contact op met uw leerkracht. 

Als de school een nieuwsbericht plaatst, verschijnt er een rood balletje bij het icoon. Zo is direct duidelijk dat 

de school iets te melden heeft.  

Mocht het niet lukken, of heeft u vragen? Meld dit dan bij de leerkracht.  

LET OP: Nadat u de app van onze school gedownload hebt is het heel belangrijk dat u onder het kopje AVG 

(Privacy) uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind, aangeeft.  

Hierdoor weten wij precies wat wel en niet mogen delen in de open en gesloten omgeving van de school. 

Onder het kopje AVG (Privacy) vindt u ook verdere toelichting hierover. Alvast dank voor het invullen!  

 

Continurooster 
Op et Buut hanteren wij een continurooster. Tussen de middag eten alle kinderen op school samen met hun 

leerkracht in hun eigen klaslokaal. U kunt uw kind zelf brood en drinken voor tussen de middag meegeven. 

Een uitzondering hierop is de woensdag, dan gaat de school om 12.30 uit, dus eten de kinderen niet op 

school. 

 

Creatief uur en Handvaardigheid 
Tijdens het creatief uur doen de kinderen echte handvaardigheid activiteiten, zoals kleien, timmeren, weven, 

papier-maché of figuurzagen. Kinderen kiezen zelf aan welke activiteit zij deelnemen. Het creatief uur wordt 

aangeboden in blokken van twee rondes en is groepsdoorbroken. Dit houdt in dat de groepen 3 t/m 5 en 6 

t/m 8 door elkaar heen creatief bezig zijn. In de sint- en kerstperiode maakt het creatief uur plaats voor 

(extra) creatieve lessen in de groep en de kerstcrea. 

 

Dansen 
Elke week danst elke groep gedurende een half uur in het speellokaal.  

Een keer per jaar geven wij een dansdemonstratie. Dat doen wij buiten op het schoolplein. 
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E-mail 
E-mailadressen veranderen nog wel eens en wij verzoeken u de wijzigingen aan school door te geven. Het e-

mailadres is van de administratie is: administratie@etbuut.nl 

Alle leerkrachten hebben een school e-mailadres. Het e-mailadres is opgebouwd uit de eerste letter van de 

voornaam van de leerkracht, een punt, de achternaam, gevolgd door @zaanprimair.nl Voorbeeld: 

a.vanduinen@zaanprimair.nl 

 

Eten en drinken 
Op et Buut hebben we de afspraak dat er tijdens de ochtendpauze water wordt gedronken en groente/fruit 

wordt gegeten.  

Voor de middagpauze adviseren wij een gezond lunchpakket. 

De kinderen zijn vrij in wat ze trakteren voor hun verjaardag, maar deze traktatie bestaat wel uit 1 ding. 

 

Gevonden voorwerpen 
Alles wat gevonden wordt, stoppen wij in de kist met gevonden voorwerpen die in de hal staat. Kinderen 

kunnen in de kist kijken of hun spullen er in zitten. Op regelmatige basis worden de spullen weggehaald. 

 

Groot project 
Eén keer per jaar is er gedurende een hele week een groot project voor alle kinderen op school. Iedereen 

houdt zich die week met geheel andere dingen dan gewoonlijk bezig. 

Na deze week is er een tentoonstelling waar de kinderen hun ouders laten zien wat zij gedaan hebben. 

Afhankelijk van de richtlijnen ten aanzien van corona, wordt dit een fysieke of digitale tentoonstelling.  

 

Gymnastiek groep 3 tot en met 8 
Elke groep heeft twee keer in de week een gymnastiekles van vijfenveertig minuten van de vakleerkracht.  

Als de kinderen gymnastiek hebben, zijn zij verplicht sportkleding , gymschoenen en een handdoek mee te 

nemen. De handdoek is nodig omdat alle kinderen na de gymnastiekles douchen. 

 

Gymnastiek groepen 1 en 2 
De kleuters gymmen ook twee keer per week. Zij doen dat in het speellokaal. Ze hebben voor hun gymles 

alleen een paar gymschoenen nodig. 

 

Halen en brengen 
Een aantal kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Om te voorkomen dat er in de doodlopende 

Parkstraat onveilige situaties ontstaan door kerende auto’s is er niet alleen een parkeerverbod, maar ook 

een stopverbod bij de school. U mag uw kind dus niet met de auto in de Parkstraat afzetten. De politie 

controleert regelmatig. 

U kunt uw auto parkeren op de Klokbaai of aan de andere kant van het parkje aan de Provinciale weg. Het is 

vanaf daar maar een heel klein stukje lopen naar de school. 

 

 

 

Hoofdluiscontrole 

mailto:administratie@etbuut.nl
mailto:a.vanduinen@zaanprimair.nl
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De eerste dag na elke vakantie wordt er bij alle kinderen een luizencontrole uitgevoerd  

Als bij uw kind hoofdluis gevonden wordt, neemt men direct contact met u op. 

Wij verzoeken u dan uw kind op te halen en te behandelen. Daarna is het kind weer welkom op school. Dit 

blijkt een effectieve methode om onze school luisvrij te houden. 

Wilt u deelnemen aan het hoofdluiscontroleteam en er op die manier voor te zorgen dat Et Buut hoofdluisvrij 

blijft? Fijn! Neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind. 

 

Honden 
Regelmatig nemen ouders een hond mee als zij hun kind naar school brengen of van school halen. Dat is 

natuurlijk prima. De medezeggenschapsraad heeft, omdat men de veiligheid van de kinderen essentieel 

vindt, daar wel een paar richtlijnen voor geformuleerd.  

• Honden zijn op het schoolplein toegestaan, mits kort (1 meter) aangelijnd.  

• Honden mogen niet alleen worden gelaten op het schoolplein; ook niet voor het wegbrengen naar of 

ophalen uit de klas van een kind. 

• Honden zijn in de school niet toegestaan.  

 

Jaaragenda 
Van tevoren mailen we u de jaaragenda met vakanties en studiedagen. Soms vinden in de loop van het jaar 

wijzigingen plaats. In dat geval brengen we u op de hoogte. Ook kunt u de agenda vinden in de Buutpraat-

app. De agenda is ook op de website voor ouders in te zien. 

 

Leerlingvolgsysteem 
Kinderen verschillen sterk van elkaar. Hun onderwijsbehoefte verschilt dus ook heel sterk. Scholen komen 

daaraan tegemoet door passend onderwijs te bieden. Om te bepalen wat passend is voor kinderen, maken 

alle scholen gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dat systeem bestaat uit toetsen, observaties en 

registraties. We volgen onze leerlingen dus goed en op basis van die gegevens nemen we de juiste stappen.   

In de kleutergroepen starten we ons leerlingvolgsysteem met Looqin en de peilpunten. Met Looqin volgen 

we het welbevinden en betrokkenheid. Met de peilpunten houden de leerkrachten bij wat de leerlingen al 

kunnen en weten. In groep 3 wordt Looqin ook gebruikt, de groepen 4 t/m 8 gebruiken SCOL voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling.  

Om de vaardigheden op leergebied vanaf groep 3 te volgen worden in het leerlingvolgsysteem drie soorten 

toetsen gebruikt: de methodetoetsen, de Citotoetsen en de NSCCT. Elke toets geeft ons net iets andere 

informatie.  

 

- De methodetoetsen zijn de afsluiting van een afgebakend onderdeel van de methode, bijvoorbeeld een 

rekentoets aan het einde van een blok. De methodetoets helpt ons te bepalen of kinderen de aangeboden 

stof voldoende beheersen.   

 

- Met de Citotoetsen onderzoeken we vergelijkbare schoolvaardigheden (zoals rekenen en lezen), maar dan 

over een langere periode. De Citotoetsen vinden twee keer in het jaar plaats (halverwege het schooljaar en 

aan het eind van het schooljaar).   

 

- De NSCCT maakt ons beeld van kinderen completer doordat deze test juist de niet-schoolse vaardigheden 

https://app.looqin.co/login
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onderzoekt. Het is een test over het leggen van verbanden, relaties en dergelijke. Met andere woorden: 

getest wordt wat het leerpotentieel van het kind is. De NSCCT blijkt een goede voorspeller van het 

schoolsucces te zijn. De NSCCT wordt afgenomen in de groepen 5 t/m 7. 

Nieuw schoolgebouw 
Hoera, de bouw is in volle gang! We kijken ernaar uit om met alle groepen weer in één gebouw te zijn. Het 

nieuwe gebouw komt te staan aan de Mauritsstraat, naast het Volkspark. 

 

Op de fiets naar school 
Het is fijn als kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen. Als kinderen toch op de fiets komen, 

gelden er een paar regels: 

- Op het plein loop je met je fiets aan de hand. 

- Je zet je fiets in een van de fietsenrekken. 

 

Oudergesprekken 
Aan het begin van het schooljaar zijn er verplichte kennismakingsgesprekken, voor de groepen 3 t/m 7, zodat 

u kunt kennismaken met de (nieuwe) leerkracht van uw kind. De oudergesprekken vinden plaats in februari 

en in juni. Wij bespreken dan de vorderingen van de kinderen. De gesprekken in februari zijn verplicht, de 

gesprekken in juni zijn facultatief. U ontvangt op tijd een uitnodiging van ons. 

Vanwege de richtlijnen ten aanzien van corona vinden de gesprekken telefonisch of digitaal plaats. 

 

Schoolgids 
Het openbaar primair onderwijs Zaanstad kent een centrale schoolgids. Deze gids kunt u downloaden op 

onze website: www.etbuut.nl.  

 

Schoolregels 
Het is belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen binnen onze school en in hun groep. Daarom 

hebben wij vijf schoolregels opgesteld die als richtlijn gelden voor het omgaan met elkaar. Deze schoolregels 

hangen in elke klas duidelijk in het zicht en luiden als volgt: 

 

Samen zijn we et Buut! 

1. We luisteren naar elkaar. 

2. We praten vriendelijk. 

3. We lopen rustig in en om school. 

4. We zorgen goed voor onze spullen. 

5. We zorgen goed voor elkaar. 

 Iedereen hoort erbij! 

 

Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken. 

 

Schoolreis 
De schoolreizen zijn een wezenlijk onderdeel van onze school, dus alle kinderen gaan mee. 

Over de duur van het schoolreis, kosten en de mogelijke manieren van betalen wordt u geïnformeerd. Dat 

gebeurt meestal vanaf januari omdat dan de prijzen van het vervoer en de huurprijzen van de verblijven 

http://www.etbuut.nl/
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bekend gemaakt worden. Zodra de data van de schoolreizen weten, zetten we deze in de kalender van de 

Buutpraat-app. 
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Schooltijden 
Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden: 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een continurooster. De schooltijden zijn dan van 8.30 tot 

14.15 uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.30 tot 12.30 uur. 

De deuren van de school gaan om 8.15 uur open. 

 

Schooltuinen 
In groep 7 krijgen de kinderen in het voorjaar een schooltuin. Het schooltuinencomplex is gelegen bij de 

kinderboerderij in het Darwinpark. De kinderen gaan op de fiets naar de schooltuinen. Van ongeveer april tot 

en met de zomervakantie en van de zomervakantie tot de herfst (als de kinderen in groep 8 zitten), werken 

de kinderen één keer per week in hun tuin. Een mooiere vorm van natuuronderwijs kunnen wij niet 

bedenken. De ouders betalen een bijdrage voor de tuin. 

 

Sociaal- emotionele vorming 
Wekelijks praten wij in alle groepen met de kinderen over onderwerpen rond de sociaal- emotionele 

vorming. Samenwerken, samenspelen, teleurstellingen verwerken, verdriet, je gedragen, pesten, al deze 

onderwerpen komen in deze gesprekken aan de orde. Sinds afgelopen schooljaar gebeurt dat in de groepen 

3 t/m 8 aan de hand van de methode ‘Kwink’. De groepen 1/2 werken met de methode: ‘Kinderen en hun 

sociale talenten’ 

 

Sportdag 
Aan het eind van het schooljaar organiseren wij een sportdag voor alle kinderen van de school. De 

kleutergroepen hebben hun sportdag rond de school. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan naar 

het veld van ODIZ in het Kalf. 

Kinderen doen de spellen in gemengde groepen. Ouders helpen mee tijdens de sportdag. 

Als het weer zodanig slecht is dat de sportdag buiten niet door kan gaan, vindt er een aangepaste sportdag in 

school plaats. 

Op deze dag gaan de kleuters om 13.00 uur uit. De andere kinderen zijn om 13.30 uur uit. 

 

Spreken en e-mailen met leerkrachten 
Buiten de rondes met oudergesprekken om kunt u natuurlijk ook met de leerkrachten over uw kind praten 

als u dat nodig vindt. Dit kan altijd na schooltijd, het is wel handig om daarvoor een afspraak te maken. Dan 

reserveert de leerkracht die tijd voor u.  

Als de leerkrachten het nodig vinden, zoeken zij uiteraard contact met u. 

Verder hebben alle leerkrachten een e-mailadres van school. Het e-mailadres is opgebouwd uit de eerste 

letter van de voornaam van de leerkracht, een punt, de achternaam, gevolgd door @zaanprimair.nl  

Voorbeeld: a.vanduinen@zaanprimair.nl 

Vanwege de richtlijnen rondom corona vinden alle gesprekken telefonisch of digitaal plaats. 

 

 

 

mailto:a.vanduinen@zaanprimair.nl
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Tablets 

Op school maken we gebruik van de meest moderne lesmaterialen. Niet alleen van de nieuwste methodes, 

maar ook van computers, digiborden en tablets.  

In elke kleutergroep kunt u kinderen tegenkomen, die zich met behulp van tablets aan het ontwikkelen zijn. 

In de groepen vier t/m zes heeft ieder kind een tablet. In de groepen zeven en acht werkt ieder kind op een 

Chromebook. Deze tablets en Chromebooks worden gebruikt voor de verwerking van de leerstof. 

 

Teamleden  

Groep  Leerkracht (aantal werkdagen voor deze groep) 
Groep 1/2a  - Tessa Lopez (5) 

Groep 1/2b  - Ella Ricken (4) en  Carla Jonker (1) 

Groep 1/2c  - Ryanne de Vries (5) 

Groep 1/2d  - Kim Nieuwenkamp (2/3) en Kirsten Groeneveld (2/3) 

Groep 1/2e  - Ivette Zwart (5)  

Groep 3a  - Simeon Diepbrink (2) en Roza de Wit (3) 

Groep 3b  - Irene Jongejans (4) en Carla Jonker (1)  

Groep 4a  - Lars van den Bosch (3) en Elke Overwater (2) 

Groep 4b  - Kaylee Jongewaard (4) en Elke Overwater (1)  

Groep 5a - Anne Vet (2/3) en Marjolein Hilferink (2/3)  

Groep 5b  - Elserieke Haarhuis (4) en Rina Haan (1) 

Groep 6a  - Eva Keijzer (3) en Greta Kramer (2) 

Groep 6b  - Stephanie van der Haas (3) en Dave Besse (2) 

Groep 7a  - Sonja ten Dam (5) 

Groep 7b  - Frank Aafjes (5) en Eline Schmitt (LIO) 

Groep 8a  - Edith Buringa (4) en Simeon Diepbrink (1) 

Groep 8b  - Kirsten Groot (5) 

 

Marja Latenstein   - Zorgcoördinator bovenbouw (3) 

Miranda Mulder   - Zorgcoördinator onderbouw (3) 

Irma Lodewijks  - Onderwijsassistent 

Maartje ten Wolde   - Gymnastiek (3) 

Yodit Steenkamp  - Gymnastiek LIO (2) 

Swaantje Dokter   - Administratie (4) 

Paulien van Drunen  - Conciërge (3) 

Petra Luteran  - Conciërge (4) 

Robin Buning   - Adjunct-directeur (5) 

Annemiek van Duinen  - Directeur (5) 

 

Het getal achter de namen geeft het aantal werkdagen aan. 
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Telefoonnummers 
Het is belangrijk dat ouders bereikbaar zijn voor het geval er iets met hun kind gebeurt. Telefoonnummers 

van de ouders wisselen nog wel eens. Wij verzoeken u, bij wijziging van telefoonnummer, het nieuwe 

nummer zo spoedig mogelijk aan de school door te geven via administratie@etbuut.nl.  

 

Vakanties 2020/2021 
Herfst  10-10-20 t/m 18-10-20 

Kerst  19-12-20 t/m 03-01-21 

Voorjaar 20-02-21 t/m 28-02-21 

Goede Vrijdag  02-04-2021; kinderen zijn vrij 
Pasen   04-04-21 t/m 05-04-21 

Meivakantie 26-04-21 t/m 09-05-21 
Hemelvaart 13-05-21 t/m 14-05-21 

Pinksteren 23-05-21 t/m 24-05-21 

Zomer  12-07-21 t/m 22-08-21 

 

 

Studiedag alle leerkrachten Zaan Primair:  

Do 8-10 

 

Studiedagen team obs et Buut:  

Vrij 9/10  studiedag 1 
Ma 16/11  studiedag 2 
Ma 1/2  studiedag 3 
Vrij 2/4  studiedag 4 
Din 25/5  studiedag 5 
Vrij 11/6  studiedag 6 
 

Op deze dagen zijn de kinderen de gehele dag vrij van school. 

 

Vrijdag 9 juli is gereserveerd als calamiteitendag. Deze dag dienen wij te reserveren voor het geval er in de 

loop van het schooljaar een lesdag is uitgevallen wegens een noodsituatie zoals brand. Als dat niet gebeurt, 

zijn de kinderen die dag vrij. Wij zullen u daar tijdig over informeren. 

 

Verlofregeling 
Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan wettelijke regels gebonden. Alleen als er sprake is van 

‘gewichtige omstandigheden’ kan een aanvraag bij de directie gedaan worden. De directie van de school 

beslist uiteindelijk of het verlof toegekend wordt of niet. De regels voor het toekennen van verlof staan in de 

verlofwijzer van de gemeente Zaanstad. 

Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig en daarvoor hoeft geen verlof aangevraagd te worden. Het is dan 

wel fijn om even te overleggen met de leerkracht. 

In 2012 is de leerplichtwet ook nog gewijzigd. Als scholen ongeoorloofd verzuim niet melden, dan krijgen de 

scholen een boete. En die boete kan flink oplopen. 

Op www.etbuut.nl vindt u de verloswijzer, een verlof aanvraagformulier en meer informatie over de 

leerplichtwet. 

mailto:administratie@etbuut.nl
http://www.etbuut.nl/
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Verzekeringen 
Voor alle openbare scholen van Zaan Primair is een collectieve ongevallen- en WA-verzekering afgesloten. 

Deze verzekeringen geven een secundaire dekking. Ze zijn dan ook afgesloten voor het geval de verzekering 

van de ouders onvoldoende dekking geeft. De WA-verzekering dekt schade aan derden tijdens schooltijd. De 

ongevallenverzekering dekt het risico op ongevallen tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en 

omgekeerd, tijdens het verblijf op school en bij activiteiten buiten de school die in schoolverband en onder 

toezicht plaatsvinden. 

 

Verzuim kind 
Als uw kind niet naar school kan wegens ziekte of om een andere reden, dan verzoeken wij u dit direct door 

te geven aan de leerkracht van uw kind of aan de administratie. Dit kan telefonisch of via een e-mail aan de 

leerkracht. Bellen en mailen graag voor kwart over 8. 

Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder dat dit bekend is op school, wordt actie ondernomen om te 

achterhalen waar het kind is. De school dient daarom over de juiste telefoonnummers te beschikken om u te 

kunnen bereiken. 

 

 

Voorstellingen Zorgcentrum 
Ook dit schooljaar verzorgt elke groep een keer per jaar een korte voorstelling voor de bewoners van het 

Zorgcentrum Saenden. Dit is altijd op dinsdagochtend van 9.45 tot 10.00 uur. Na de voorstelling drinken de 

kinderen iets samen met de bewoners en kletsen zij gezellig met elkaar. Wij doen dit omdat wij het contact 

tussen oude mensen en jonge kinderen heel belangrijk vinden. 

 

 

Weeksluiting 
Tijdens de weeksluiting  voeren de toneelstukken, dansjes, enz. op voor de andere kinderen van de school. 

De groepen 1 t/m 4 treden van 13.00 tot 13.30 uur op in de hal. Van 13.45 - 14.15 uur doen de groepen 5 

t/m 8 dat. 

In de Buutpraat-app vermelden wij welke groep aan de beurt is. 

Eén keer per jaar verzorgt elke groep een ‘feestelijke weeksluiting’ speciaal voor de ouders. In de 

Buutpraatapp worden de data van deze voorstellingen bekend gemaakt. 

 

Zieke leerkracht 
Als een leerkracht (kortdurend) ziek is en niet voor de groep kan, proberen wij eerst een invalleerkracht te 
vinden. Met het huidige leerkrachttekort, lukt dat niet altijd. In dat geval wordt, afhankelijk van de 
omstandigheden op dat moment, een van onderstaande oplossingen gekozen. 
– We lossen het intern op door een onderwijsassistente, een zorgcoördinator of een ondersteunende 
leerkracht de groep op te laten vangen. 
– We verdelen de kinderen van de groep over de andere groepen. 
– We geven de groep vrij en vragen ouders de kinderen thuis op te vangen. 
In geval van een lange(re) afwezigheid van een leerkracht, wordt een invalleerkracht gezocht voor een 
langere periode. 
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Zingen Sinterklaas- en kerstfeest 

Vlak voor het Sinterklaasfeest komen de kinderen een aantal ochtenden om half negen in de hal bij elkaar en 

gaan ze de liedjes zingen. Met kerst zingen alle kinderen gezellig op het plein. Dat is elk jaar een groot feest.  

In de SchoolPraat-app vermelden wij wie op welke dag op het podium zingt. 

 

Zwemfestijn 
Elk jaar organiseert de school een zwemfestijn voor de kinderen van de groepen 4 tot en met 8. De kinderen 

gaan dan in gemengde groepen naar het zwembad De Slag en doen daar allerlei spellen in het water. 

Kinderen van groep 8 zijn aanvoerder van een team.  

De kinderen uit de kleutergroepen en groepen 3 zwemmen nog niet mee. De groepen 1/2 gaan die dag naar 

Ballorig. De groepen 3 gaan spelen bij de Wadden.  

 

 


