
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht 
Nummer 3 schooljaar 2021-2022 

 
 

Coronamaatregelen: 

Op het schoolplein en in de school mogen alleen de leerlingen en 
de medewerkers van SKC De Burcht komen.    

 
Om zo min mogelijk onderlinge contacten te hebben zijn de volgende maatregelen getroffen bij de 
binnenkomst en het uitgaan van de school: 

- Tussen 8.30 uur en 8.45 uur komen alle leerlingen aan op school. De ouders blijven buiten 
het schoolplein. 
De lessen starten om 8.45 uur. Zorg er dus voor, dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is. 

De kinderen volgen de aanwijzingen op van de medewerkers die op het schoolplein aanwezig zijn.   
 

Rapport en oudergesprekken: 
Binnenkort ontvangt uw kind zijn/haar rapport en is het weer tijd om de voortgang met u te 
bespreken. Vanwege het Coronavirus doen wij dit op deze wijze: 
De rapporten worden op verschillende momenten uitgedeeld. Vanwege de vele zieken, konden nl. 
niet alle toetsen tijdig afgenomen worden. Naast het rapport ontvangt u ook een uitdraai met de 
grafiek van de toetsgegevens. Nadat u het rapport ontvangen heeft, maakt de leerkracht via het 
ouderportaal een afspraak met u. U ontvangt vervolgens via de leerkracht een uitnodiging vanuit 
Teams voor een beeldbelgesprek.  
 
Toiletgedrag: 
De laatste tijd merken wij steeds meer, dat vooral in de jongenstoiletten, zowel in de onder-, 
midden- als bovenbouw heel vaak naast de toiletpot wordt geplast. En wordt er na het gebruik niet 
altijd doorgespoeld. Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden? Het is voor iedereen prettiger 
wanneer de toiletten overdag fris en fruitig blijven.  
 
Konnect: 
Inmiddels communiceren wij al geruime tijd via het ouderportaal. Hierdoor ontvangt u meer gerichte 
informatie vanuit de groep. U ontvangt daardoor ook nog maar enkele nieuwsbrieven (Troubadour) 
per jaar. In de nieuwsbrief kunt u wel altijd de vakanties en studiedagen terugvinden.  
 
Let wel op! Het ouderportaal gaat voornamelijk over de communicatie over uw kind. Uw kind staat 
centraal. Beide gezaghebbende ouders/verzorgers hebben toegang tot het portaal en kunnen de 
berichten (ook de berichten van de andere ouder/verzorger) lezen.  
 
Hoe activeert u uw account? 
 U gaat met een webbrowser naar PIT.ouderportaal.nl (zonder ‘www.’) en klikt hier op de button 
‘wachtwoord vergeten of voor het eerst inloggen’. Daarna vult u uw gebruikersnaam (uw mailadres) 



   
 

   
 

in en wij sturen een nieuw wachtwoord naar uw mail. Met uw gebruikersnaam en nieuwe 
wachtwoord kunt u inloggen. 
  
U kunt ook onze speciale ouderportaal app voor uw mobiele telefoon downloaden. Deze is te vinden 
in de Apple App Store en bij de Google Play Store van mobiele telefoons en tablets. U kunt de app 
vinden door te zoeken op Ouderapp Konnect. Nadat u de app geïnstalleerd heeft, moet u gegevens 
invoeren om via de app toegang te krijgen tot het PIT-ouderportaal: 
·         De url van het ouderportaal: pit.ouderportaal.nl 
·         de gebruikersnaam (uw mailadres) 
·         uw wachtwoord  
De app onthoudt uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u altijd snel toegang heeft. 

 
Vakanties schooljaar 2021 – 2022  

Voorjaarsvakantie  Zaterdag 26 februari 2022 t/m zondag 6 maart 2022 

Paasvakantie Vrijdag 15 april  2022 t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie  Zaterdag 23 april 2022 t/m zondag 8 mei 20222 

Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren  Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie  Zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022 

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022 

Dinsdag 1 februari 2022 Leerlingen groep 3 vrij 

Donderdag 3 februari 2022 Studiedag, alle leerlingen vrij 

Maandag 14 maart 2022 Studiedag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 7 juni 2022 Calamiteitendag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 8 juni 2022 Studiedag, alle leerlingen vrij 

Maandag 13 juni 2022 Leerlingen groep 5 vrij 

Dinsdag 14 juni 2022 Leerlingen groep 1-2  vrij 

Maandag 20 juni 2022 Leerlingen groep 7b vrij 

Dinsdag 21 juni 2022 Leerlingen groep 6b vrij 

Vrijdag 8 juli 2022 Calamiteitendag, alle leerlingen vrij 

In een schooljaar kan zich een calamiteit voordoen, bijv. een overstroming t.g.v. een breuk in de waterleiding, uitval van de 
verwarming tijdens een strenge vorstperiode. Hierdoor moet de school noodgedwongen een dag gesloten worden. Deze 
verloren uren moeten weer ingehaald worden.  
Om te voorkomen dat uw kind in een vakantie een dag naar school moet om deze dag in te halen, hebben wij twee 
calamiteitendagen op ons rooster ingepland. Dit houdt in dat, als zich tot het einde van dit schooljaar geen calamiteit 
voordoet, de kinderen deze dagen vrij zijn.  

 
 
 



   
 

   
 

Leerlingenvervoer 
Voor zover wij in het bezit zijn van de contactgegevens van het leerlingenvervoer, zullen wij 
bovenstaande informatie met hen delen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn echter altijd zelf 
verantwoordelijk voor het aan-/afmelden bij de vervoerder. Let u er daarom op, dat u bij wijzigingen 
ook de vervoerder informeert. 
 
 

Verkeerssituatie voor school  
Voor de school is een Kiss en Ride zone aangelegd. Deze is bedoeld om uw kind af te zetten en 

direct weer door te rijden. Er mag niet geparkeerd worden.  
Ook niet even om uw kind naar de deur te brengen. Wilt u dat, parkeert u dan in één van de 

parkeervakken in de straat. 
Na schooltijd stellen de busjes van het leerlingenvervoer zich op in de cirkel. Wanneer u uw kind 
met de auto uit school komt halen, parkeert u dan in één van de parkeervakken in de straat. Na 

schooltijd is de strook alleen voor het leerlingenvervoer. 

Let op! In het straatje voor de school geldt een verplichte 
rijrichting en een parkeerverbod. 

 
Verkeersveiligheid  
Wij merken, dat veel ouders het moeilijk vinden om zich aan de bovenstaande afspraken te houden. 
Hierdoor ontstaat regelmatig ene verkeersonveilige situatie voor de kinderen. Wij vragen u daarom 
met klem bovenstaande na te leven en opa, oma, oom, tante, oppas of wie uw kind dan ook ophaalt 
en wegbrengt hierover te informeren. 
 
Te laat  
Dagelijks komen er echter nog steeds leerlingen te laat op school. De school start om 8.45 uur, zodra 
de bel gaat. Iedereen moet dan in het klaslokaal aanwezig zijn. Wanneer een leerling te laat op 
school komt, moeten wij dit noteren. Bij meerdere keren te laat komen, neemt de leerkracht contact 
met u op. Bij geen verbetering zal de leerplichtconsulent geïnformeerd moeten worden.  



   
 

   
 

Alle Coronamaatregelen op een rijtje: 
Er worden veel maatregelen getroffen om de risico’s op besmetting zo klein mogelijk te 
houden.  
Het is belangrijk dat u ons ondersteunt door onderstaande opgestelde maatregelen op 
te volgen en uw kind hierop voor te bereiden.  

- Wanneer uw kind of iemand in uw huishouden klachten heeft, kunt u aan de hand 
van de bijgevoegde beslisboom controleren of uw kind wel of niet naar school mag 
komen. Vergeet hierbij niet op de gebruikelijke wijze absentie bij school te melden. 

 
- Op het schoolplein en in de school mogen alleen de leerlingen en de medewerkers 

van SKC De Burcht komen.    
  

- Tussen 8.30 uur en 8.45 uur komen alle leerlingen op school 
 

- Leer uw kind zoveel mogelijk afstand van de leerkracht te bewaren. Aanwijzingen 
van de leerkrachten dienen opgevolgd te worden.    

  
- Laat uw kind voor het naar school gaan de handen wassen. Zodra uw kind op 

school aankomt, moet het opnieuw de handen wassen. Gedurende de dag wordt 
dit meerdere malen herhaald.     
De leerlingen krijgen alleen onderwijs in de eigen groep.  

  
- Na afloop van de schooldag zullen om 14.15 uur eerst de leerlingen, die gebruik 

maken van het leerlingenvervoer en de leerlingen van de onderbouw, de school 
verlaten. Daarna zullen de resterende kinderen de school verlaten. Hou er dus 
rekening mee, dat de kinderen dus later dan gebruikelijk naar buiten komen. We 
verwachten dat rond 14.25 uur alle kinderen weer op weg naar huis zijn.   
Let op! Ook bij het ophalen is het niet toegestaan het schoolplein te betreden en 
dient u 1 ½ meter afstand te houden.   
 

- Leerlingen uit de midden- en bovenbouw mogen na aankomst het schoolplein niet 
meer verlaten, neem dus bij de fiets/auto gelijk afscheid. Daarnaast vragen wij u 
het voetpad voor het hek vrij te laten, zodat het voor ons en de leerlingen 
overzichtelijk blijft. 
 

- Voorlopig handhaven wij het beleid, dat contacten tussen ouders en leerkrachten 
telefonisch of digitaal plaats vinden. 

 
Wij danken u alvast hartelijk voor de medewerking.   

 


