Nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht
Nummer 7 schooljaar 2020-2021
Vakanties schooljaar 2020 – 2021
Zomervakantie

Zaterdag 17 juli 2021 t/m zondag 29 augustus 2021

Studiedagen schooljaar 2020-2021
Vrijdag 16 juli 2021

Calamiteitendag = studiedag, alle leerlingen vrij

De studiedag uit februari zetten wij in op vrijdag 16 juli.

Vakanties schooljaar 2021 – 2022
Herfstvakantie

Zaterdag 16 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie

Vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 9 januari 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

Pinksteren

Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

Zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022

Studiedagen schooljaar 2021-2022
Maandag 13 september 2021

Studiedag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 5 oktober 2021

Leerlingen SBO+ vrij

Dinsdag 16 november 2021

Leerlingen groep 8 vrij

Maandag 24 januari 2022

Leerlingen groep 4 vrij

Dinsdag 25 januari 2022

Leerlingen groep 7a vrij

Dinsdag 31 januari 2022

Leerlingen groep 6a vrij

Dinsdag 1 februari 2022

Leerlingen groep 3-4 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.
Laatste schoolweek schooljaar 2020-2021:
En dan zijn we ineens beland bij de laatste schoolweek van schooljaar 2020-2021. De laatste lessen
worden gegeven, de laatjes worden opgeruimd, de laatste werkjes en rapporten worden
meegegeven. We zwaaien de schoolverlaters uit en wensen hen een hele mooie toekomst. We zullen
hen missen. De ruimte, die zij achterlaten wordt na de vakantie gevuld met “nieuwe” schoolverlaters.
Daarnaast zullen we op maandag 30 augustus ook veel nieuwe gezichten zien.
Om alvast een blik te werpen op volgend schooljaar, gaan we allemaal op woensdag tijdens
schooltijd even wennen bij de juf en de groep van volgend schooljaar.
We starten schooljaar 2021-2022 met de volgende groepen:
Groep SBO+ :
Groep 1-2:
Groep 3-4:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6a:
Groep 6b:
Groep 7a:
Groep 7b:
Groep 8:

Schooljaar 2021-2022:
Wij weten nog niet met welke Coronamaatregelen wij rekening moeten houden bij de start van het
schooljaar. Wij hanteren daarom nog steeds de onderstaande Coronamaatregelen. Indien
versoepeling mogelijk blijkt, zullen wij u hierover op vrijdag 27 augustus informeren.
September: Maand van de verkeersveilige schoolomgeving

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.
Verkeersveiligheid
Wat kunt u doen?
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het verkeer.
Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes' die helpen voor meer veiligheid
onderweg naar school.
1.
2.
3.
4.
5.

Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.
Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje.
Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.
Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname.
Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het
verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.

Controleert u ook regelmatig de fietsverlichting? Het is belangrijk dat u en/of uw kind goed zichtbaar
deelnemen aan het verkeer.
Nationale schoolbrengweek
Van 13 september t/m 17 september doen wij mee met de nationale schoolbrengweek.
Voordelen
Lopen of fietsen naar school is:
• Goed voor de gezondheid en bewegen bevordert de leerprestaties,
• Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
• Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
• Goed voor het milieu,
• en het is nog eens leuk ook!
Ouderbijdrage
Langs deze weg willen wij graag alle ouders bedanken, die de hebben voldaan. De leerlingen hebben
genoten van alle leuke extraatjes, die wij hen konden bieden. Voor de ouder(s)/verzorger(s), die ook
graag de bijdrage willen voldoen, maar de mail met de betreffende gegevens niet meer kunnen
vinden: Het vastgestelde bedrag à € 25,00 mag overgemaakt worden op onze bankrekening
NL03INGB0652342426 ten name van “Kindcentrum De Burcht” o.v.v. de voor- en achternaam van uw
kind. Bent u in het bezit van een Ridderkerkpas? U kunt de kosten voor de ouderbijdrage hiermee

voldoen. U kunt hiervoor contact opnemen met Joke Willemsteijn. Wanneer u de pas bij de hand
houdt, kan zij de betaling gelijk voor u regelen.
Konnect:
Afgelopen periode zijn wij voor de oudercommunicatie met de ouders/verzorgers van de onderbouw
overgestapt naar de oudercommunicatie app “Konnect”. Via deze app ontvangt u dan alle belangrijke
berichten van de school. De berichten worden in een gesloten omgeving verzonden en dit is dus AVG
proof.
Na de zomervakantie willen we voor alle groepen deze app gaan gebruiken. U heeft, als het goed is,
al een email ontvangen waarmee u de app kunt activeren. Doe dit alstublieft z.s.m. Dan mist u straks
geen berichtgevingen vanuit de school. We willen starten met het delen van berichten tussen
leerkracht en ouders. Spoedig hopen wij ook de agenda met u te kunnen delen en wellicht volgen
ook andere handige functies.

Zomerboek Malmberg:
Van Malmberg voor uw kind: het vrolijke zomerboek ‘Festival’. Festival staat boordevol leerzame
opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal, Taal actief, De wereld in getallen, Pluspunt, Lijn 3,
Karakter en nog veel meer! Zomerboek Festival | basisonderwijs (malmberg.nl)
Boek ‘n Trip! Bibliotheek-app
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen
ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een
telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per
leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor
naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens
de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand.
Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app. Boek 'n Trip (jeugdbibliotheek.nl)

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 de kinderen, die door het leerlingenvervoer worden
gebracht en de leerlingen van de onderbouw.
Alle andere kinderen zijn welkom tussen 8.45 uur en 9.00 uur. Houdt u aan deze tijd!

En denk aan de 1 ½ meter onderlinge afstand!
Het is verstandig de kinderen, indien mogelijk, zoveel mogelijk zelfstandig naar school te
laten komen. Indien dit niet mogelijk is, bij voorkeur door één persoon. Het is nl. verboden
om met meer dan twee personen bij elkaar te gaan staan.

-

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

Alle maatregelen 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 de kinderen, die met het leerlingenvervoer
komen en de leerlingen van de onderbouw.
De kinderen van de midden – en bovenbouw zijn welkom tussen 8.45 uur en 9.00
uur. Houdt u aan deze tijd! En denk aan de 1 ½ meter.
Het is verstandig kinderen, indien mogelijk, zoveel mogelijk zelfstandig naar school
te laten komen. Indien dit niet mogelijk is, bij voorkeur door één persoon.

-

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 14.30 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.

-

De maatregelen betreffende contact tussen leerkracht en ouder(s) zijn ook nog
niet versoepeld. Indien u vragen heeft, kunt u deze via de mail aan de
groepsleerkracht stellen.

Wij danken u alvast hartelijk voor de medewerking.

