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Beste Ouders,
Voor u ligt het informatieboekje voor het schooljaar 2022-2023.
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 verzameld die voor de kinderen en u van
belang zijn. 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.
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. Daarnaast komt een deel van deze informatie terug in onze Q&A in de
Schoolpraatapp.
Mocht er in de loop van het schooljaar iets veranderen, dan zullen wij u daar tijdig over informeren.
Heeft u verder iets te vragen, heeft u een idee waardoor iets beter kan gaan of bent u het ergens
niet mee eens? Laat het ons dan weten.

Met vriendelijke groet,
Team OBS et Buut
info@etbuut.nl
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Adresgegevens school
Openbare Basisschool et Buut
Anna de Waalstraat 17
1506 WW Zaandam
Telefoon:
075 - 6165701
E-mailadres:
info@etbuut.nl
Website:
www.etbuut.nl

Bankrekeningnummer school
NL52RABO0126237441
St. OBS et Buut Combi
RABO Bank Zaandam

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. Wij hebben als school een nauwe samenwerking met Freekids.
Samenwerking in zowel inhoudelijke afstemming als in de omgang met kinderen en elkaar.
De ruimtes waarin Freekids de opvang verzorgt zijn allemaal in school gelegen.
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.

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 informatie 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 en 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 emailadres 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 de 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.
4

Informatie schooljaar 2022-2023

LET OP: Nadat u de app van onze school gedownload heeft 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. De kinderen nemen zelf brood en drinken voor tussen de middag
meegeven. De schooltijden zijn vanaf schooljaar 2021-2022 van 8.30 – 14.30 uur. Een uitzondering hierop is
de woensdag, dan gaat de school om 12.30 uit, dus eten de kinderen op deze dag 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.

Digitale lesmaterialen
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 3 t/m 8 heeft iedere leerling een eigen chromebook of laptop.

E-mail
E-mailadressen veranderen nog wel eens en wij verzoeken u de wijzigingen aan school door te geven. Het emailadres 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.

Eten en drinken
Op et Buut hebben we afspraken over eten en drinken. Het uitgangspunt is gezonde voeding:
-Tijdens de ochtendpauze/10-uurtje wordt water gedronken en groente/fruit gegeten.
-Voor de middagpauze adviseren wij een gezond lunchpakket. Snoep, koek en andere ongezonde snacks
mogen dus niet worden meegenomen. Naast het broodje mag wel extra groente of fruit worden
meegegeven. Ook zouden we bij de lunch het drinken van water willen adviseren.
- De kinderen zijn vrij in wat ze trakteren voor hun verjaardag, maar deze traktatie mag maximaal uit 1 ding
bestaan. Bij voorkeur een gezonde traktatie. Voor de meesters en juffen hoeft geen traktatie worden
meegenomen. Bedankt!
5

Informatie schooljaar 2022-2023

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 erin zitten. Regelmatig 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
Elke groep heeft twee keer in de week een gymnastiekles van vijfenveertig minuten van de vakleerkracht.
Als de kinderen gymnastiek hebben, nemen zij sportkleding, gymschoenen en een handdoek mee. De
handdoek is nodig omdat de kinderen na de gymles douchen. De kleuters gymmen ook twee keer per week.
Zij doen dat in het speellokaal. Ze hebben voor hun gymles alleen gymschoenen nodig.

Halen en brengen
Wij verzoeken u zoveel mogelijk met de fiets op lopend naar school te komen. Dit gebeurt ook veel; ouders
en kinderen komen lopend of met de fiets naar school. Via het bruggetje over de Parkstraat, het fietspad
vanaf de Provincialeweg of via de doorsteek bij de Mauritsstraat. Mocht u toch met auto komen dan kunt u
kort parkeren op onze parkeerplaats. Voor een goede doorstroom is het heel belangrijk alleen stil te staan in
een parkeervak! Bedankt voor uw medewerking hierin.
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Hoofdluiscontrole
De eerste dag na elke vakantie wordt er bij alle kinderen een luizencontrole uitgevoerd.
Als bij uw kind hoofdluis gevonden wordt, nemen wij direct contact met u op. Wij verzoeken u dan uw kind
op te halen en te behandelen. Vervolgens mag uw kind weer naar school. Dit blijkt een effectieve methode te
zijn om onze school luisvrij te houden. Wilt u helpen met hoofdluiscontrole op school en er op die manier
voor 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 aangelijnd.
• Honden zijn in de school niet toegestaan.

In- en uitloop van de school
Om in de in- en uitloop van de school zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het
volgende:
Het ingaan van de school…
• Ouders van alle groepen mogen hun kind in school tot de deur van het klaslokaal brengen volgens
een vast brengrooster. Dit rooster kunt u in de nieuwsbrief en bij de hoofdingang kan vinden.
Het uitgaan van de school…
•

De leerkrachten lopen na schooltijd met hun groep mee naar buiten. U wacht uw kind buiten op. De
kinderen lopen buiten naar een vaste plek en laten de kinderen gaan zodra ze hebben gezien wie ze
ophaalt.

Jaaragenda
Van tevoren sturen 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 Buutpraatapp. De agenda is ook op de website voor ouders in te zien.
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Leerlingvolgsysteem
Kinderen verschillen van elkaar en hun onderwijsbehoefte verschilt dus ook. 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 onder andere het welbevinden en de 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 cognitief gebied vanaf groep 3 te volgen, worden in het leerlingvolgsysteem drie
soorten toetsen gebruikt, namelijk 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, lezen, spelling),
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
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.

Muziek
Vanaf schooljaar 2022-2023 hebben we op et Buut onze eigen muziekdocent. Bo van der Werff geeft alle
kinderen iedere week muziekles. De kinderen spelen op instrumenten en leren liedjes. Bo maakt gebruik van
de methode 1-2-3-Zing.

Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar zijn er 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 juni zijn facultatief. U ontvangt op
tijd een uitnodiging van ons.
De ouders van de groepen 1/2 worden voordat zij gaan starten op school, uitgenodigd voor een
intakegesprek. Tijdens een schooljaar zijn er 2 verplichte gespreksrondes. In oktober/november en in
maart/april. Afhankelijk van de startdatum doe je mee aan de gespreksrondes. Als kinderen net gestart zijn,
is het te vroeg om een oudergesprek te voeren. Het beeld over het kind is dan nog niet compleet. Dan wordt
u uitgenodigd voor de volgende gespreksronde. Dit hoort u tijdig van de leerkracht.
Mochten er tussendoor vragen zijn bij zowel de leerkracht als de ouders, kan er een extra gesprek worden
ingepland.
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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.
Over de duur van het schoolreisje, 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
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
14.30 uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.30 tot 12.30 uur. De deuren van de school gaan om 8.15
uur open en u kunt uw kind volgens het schema wegbrengen in school.

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

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

Leerkracht (+ aantal werkdagen voor deze groep)

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 1/2d
Groep 1/2e
Groep 1/2f
Groep 1/2g
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

Tessa Lopez (5)
Puck (5)
Ryanne de Vries (5)
Roza de Wit (2) en Karin (3)
Ivette Zwart (5)
Madeleine (4) Esmee (1)
Ella Ricken (4) en Esmee (1)
Britta de Wit (3) Greta Kramer (3)
Irene Jongejans (3) en Elke Overwater (3)
Lars van den Bosch (4) en Erik Rauwe (1)
Eline Schmitt (3) en Erik Rauwe (2)
Elserieke Haarhuis (4) en Yodit (1)
Maartje ten Wolde (3) en Marjolein Hilferink (2)
Eva Keijzer (3) en Simeon (2)
Edith Buringa (4) en Simeon Diepbrink (1)
Stephanie van der Haas (3) en Dave Besse (2)
Frank Aafjes (4) en Femke Stevens (2)
Kirsten Groot (5)
Sonja ten Dam (5)

Annemieke Roos
Maaike Ouwehand

Zorgcoördinator (3)
Zorgcoördinator (3)

Irma Lodewijks
Rina de Haan
Tom Timmers
Yodit Steenkamp
Swaantje Dokter
Paulien van Drunen
Petra Luteran
Robin Buning
Annemiek van Duinen

Onderwijsassistent
Leerkrachtondersteuner
Gymnastiek (2)
Gymnastiek (1)
Administratie (4)
Conciërge (3)
Conciërge (4)
Adjunct-directeur (5)
Directeur (5)
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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.

Thematisch onderwijs
Wij werken met een methode voor thematisch onderwijs. Dit betekent dat we naast de gebruikelijke vakken
als reken, taal, spelling en lezen ook onderwijs in thema’s aanbieden. We gebruiken hier de methode Faqta
voor, die goed aansluit bij ons motto, obs et Buut, creatief in denken en doen! In deze methode worden de
onderstaande vakken zoveel mogelijk met elkaar in samenhang aangeboden.
• kunst & cultuur
• topografie
• wereldoriëntatie
• digitale geletterdheid
• burgerschapsvorming
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• wetenschap & techniek
• muziek

Trakteren
Wanneer je jarig bent is het heel leuk om in de klas te trakteren. Goed bedoeld zijn traktaties soms zeer
uitgebreid. Gezien het aantal verjaardagen in een groep gevierd vinden wij dit niet wenselijk. Samen met de
MR zijn we gekomen tot de volgende richtlijn: Eén stuks traktatie, geen cadeautjes, het liefst gezond.
Bedankt voor uw medewerking hierin.

Vakanties en studiedagen 2022/2023
Herfstvakantie

week 42

17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie

week 52 + 1

26 december 2022 t/m 6 januari 2022

Voorjaar

week 9

27 februari 2023 t/m 3 maart 2023

Tweede Paasdag

week 15

10 april 2023

Meivakantie

week 17 +18

24 april 2023 t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

week 20

18 mei 2023 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag week 22

29 mei 2023

Zomervakantie

24 juli 2023 t/m 1 september 2023

week 29 t/m 34
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Studiedagen
Donderdag 6 oktober 2022

Studiedag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 7 oktober 2022

Studiedag, alle leerlingen vrij

Maandag 14 november 2022

Studiedag, alle leerlingen vrij

Maandag 20 februari 2023

Studiedag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 31 maart 2023

Studiedag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 30 mei 2023

Studiedag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 23 juni 2023

Studiedag, alle leerlingen vrij

Eerder uit:
Maandag 5 december 2022

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 23 december 2022

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Veilig vervoer
Veilig vervoer van de kinderen is van groot belang. Voor het vervoer naar bijvoorbeeld een excursie of de
sportdag vragen wij de hulp aan ouders voor vervoer met de auto. Voor de veiligheid van de kinderen
verzoeken wij alle rijouders de onderstaande regels in acht te nemen.
Hoofdregel voor vervoer van kinderen in Nederland
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem
moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE-labels. Passend betekent dat het
kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en het gewicht van het kind. Kinderen vanaf
1,35 m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer
personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn.
Uitzondering Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een
kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen zijn
aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet
zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank worden vervoerd.
Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door een ander
persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de
bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de achterbank. Het
dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het
plaatselijke zwembad.
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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.
Scholen zijn volgens de leerplichtwet verplicht ongeoorloofd verzuim te melden. 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.
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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.

Weeksluiting
Tijdens de weeksluiting voeren de toneelstukken, dansjes, enz. op voor de andere kinderen van de school.
In de Buutpraat-app vermelden wij welke groep wanneer 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 lerarentekort, lukt dat niet altijd. In dat geval wordt, afhankelijk van de
omstandigheden op dat moment, een van onderstaande oplossingen gekozen.
– We lossen het op door een collega de groep op te laten vangen.
– We geven de groep vrij en vragen ouders de kinderen thuis op te vangen.
Mocht u dit niet kunnen dan is er altijd de mogelijkheid uw kind toch naar school te laten komen. Uw kind
wordt dan in een andere groep ondergebracht.
Leerlingen kunnen thuis o.a. werken aan opdrachten in Snappet die door de leerkracht worden klaargezet.

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 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. Deze groepen hebben op die dag
een andere activiteit.
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