De Brug naar jouw toekomst!
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1. Inleiding
Beste ouders,
Hierbij treft u de Jaarplanner 2020-2021 aan, dit is een bijlage bij de schoolgids.
In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van
schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling tot handige adressen.
We streven naar volledigheid en willen u zo goed mogelijk informeren.
Er kunnen zich, door diverse omstandigheden, altijd wijzigingen voordoen.
Hiervan zal melding worden gemaakt in via Fiep. Klopt iets niet, of mist u iets,
schroom dan niet en laat het ons weten, zodat we dat via Fiep kunnen
corrigeren. Via Fiep leest u de meest actuele informatie. Deze berichten zijn pas
zichtbaar voor u zodra uw kind gestart is bij ons op school.
Naast deze bijlage kent onze school ook nog een algemene schoolgids. Daarin
vindt u informatie over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken. Deze kunt u vinden
op onze website: www.kindcentrumdebrug.nl, onder het kopje ‘de school’.
Met vriendelijke groeten,
Corinne van Leeuwen, directeur

3

2. Plattegrond van de school
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3. Groepen en leerkrachten
1-2a
1-2b
3
4
5
6
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8

Maandag
Angelique
Strijker
Joka
Maussen
Anouk
Wormsbecher
Esther
Vader
Madelon
Stoop
Liesbeth
Baart
Marco van
Unen
Esther
Hart

Dinsdag
Angelique
Strijker
Anita
Pouw
Anouk
Wormsbecher
Esther
Vader
Madelon
Stoop
Liesbeth
Baart
Marco van
Unen
Esther
Hart

Woensdag
Angelique
Strijker
Joka
Maussen
Esther
Vader
Maranka
Willemse
Madelon
Stoop
Trudy
Mooij
Marco van
Unen
Esther
Hart

Donderdag
Angelique
Strijker
Joka
Maussen
Esther
Vader
Maranka
Willemse
Margot
Heeremans
Trudy
Mooij
Marco van
Unen
Esther
Hart

Vrijdag
Anita
Pouw
Joka
Maussen
Anouk
Wormsbecher
Maranka
Willemse
Margot
Heeremans
Trudy
Mooij
Liesbeth
Baart
Esther
Hart

Janet Tijsma is onze specialist taal en intern begeleider.
Angelique Strijker is onze onderbouwspecialist.
Trudy Mooij en Joka Maussen zijn coördinatoren ICT.
Esther Vader is onze cultuurcoördinator.
Marco van Unen is onze rekenspecialist
Liesbeth Baart is gedragsspecialist
Joka, Anita, Angelique specialist meerbegaafd
Onze onderwijsassistente is Nikita Veenhof. Zij werkt op maandag t/m vrijdag.
Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door onze eigen leerkrachten, zij zijn hiervoor
bevoegd. Daarnaast krijgen de kinderen één keer per week les van de vakdocent gym, juf
Miriam.
De administratief medewerkster Ellen Verdonschot is op maandag- en donderdagochtend
aanwezig.
Lydia Zwart is de logopediste die verbonden is aan onze school. Zij is één middag per week op
school.
De assistent manager kinderopvang is Sandra D’Agnolo. Zij werkt maandag tm donderdag.
De directie van de school en opvang is in handen van Corinne van Leeuwen.
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4. Schooltijden
Bij kindcentrum De Brug werken wij met een continurooster:
Groep 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag

8.30-14.30 uur
8.30-12.00 uur

De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen open, het teken dat de kinderen naar
binnen mogen. Ziekmeldingen graag voor 8.30 uur en kunt u doorgeven via Fiep. In de app via
het + teken onderaan en dan klikken op Absentie melden. Deze melding komt dan direct bij de
leerkracht terecht.

5. Schoolafspraken
Afspraak voor dokter, tandarts, etc.
Het komt regelmatig voor dat kinderen naar de dokter, tandarts, etc. gaan. Wij willen u vragen
deze afspraken buiten de schooltijden om te maken. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij u
ervoor te zorgen dat uw kind niet afwezig is in de weken waarop wij de Cito-toetsen afnemen
en in groep 8 de eindtoets wordt afgenomen. Op onze website onder het kopje ‘kalender’ en
ook achterin deze bijlage kunt u lezen in welke weken deze plaatsvinden.
Weeralarm
Wanneer door het KNMI een weeralarm code rood of oranje is afgegeven, dan
blijven de kinderen binnen, ook tijdens de pauze en worden groepen van buiten naar binnen
gehaald.

6. Vakantierooster en vrije dagen
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Koningsdag in meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Datum
ma. 12-10-20 - vr. 16-10-20
ma. 21-12-20 - vr. 01-01-21
ma. 22-02-21 - vr. 26-02-21
vr. 02-04-21 en ma. 05-04-21
ma. 26-04-21 - vr. 07-05-21
do. 13-05-21 en vr. 14-05-21
ma. 24-05-21
ma. 06-07-20 - vr. 14-08-20
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Studiedagen hele school, alle kinderen zijn vrij:
Vrijdag 23 oktober 2020
Vrijdag 18 december 2020
Maandag 1 en dinsdag 2 maart 2021

7. Gymrooster
Maandag hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 gymles van juf Miriam, onze vakleerkracht
vanuit Team Sportservice Kennemerland in De Lelie. Vrijdag hebben de kinderen les van hun
eigen leerkracht. De kleuters kunnen elke dag gebruik maken van de speelzaal.

8. Peuteropvang en Buitenschoolse opvang
Bij kindcentrum De Brug kunt u terecht voor peuteropvang 2 tot 4 jaar en buitenschoolse
opvang vanaf 4 jaar. De peutergroep is geopend tijdens de schoolweken (vakanties gesloten)
van maandag tm vrijdag van 08:30 tot 11:45. De peutergroep heeft een rijk leeraanbod en sluit
aan op de groep 1 – 2 waardoor er doorgaande ontwikkel en leerlijnen zijn binnen het
kindcentrum. We werken met het totaal programma Uk en Puk waarin taalactiviteit,
rekenprikkels, emotionele ondersteuning en sociale vaardigheden aan bod komen.
De voorschoolse opvang is vanaf 07:30 en na schooltijd tot 18:30. Ook tijdens vakanties en
studiedagen is de BSO geopend. Bij de opvang worden verschillende activiteiten georganiseerd
en tijdens de vakanties zijn er diverse workshops. Er zijn verschillende contracten mogelijk, 40
of 52 weken of alleen tijdens de vakanties. Bij de opvang werken Esther en Sandra zowel bij de
Peuteropvang als bij de BSO, Cynthia werkt alleen voor de Peuteropvang en Deli en Marit alleen
bij de BSO.
Voor meer informatie betreft opvang kunt u contact opnemen met Blosse klantcontact via
telefoonnummer 072-5660200 of via de website www.blosse.nl.

9. Namen en adressen
Het kindcentrum (school en opvang)
De Brug
Buurtweg 20
1921 CK Akersloot
0251-313761
welkom@basisschooldebrug.nl
www.kindcentrumdebrug.nl
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Het Bestuur
Blosse
Bezoekadres:
W.M. Dudokweg 47
Postadres:
Postbus 271
1700 AG Heerhugowaard
072 5660200
www.blosse.nl

Medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
De oudergeleding:
Marc Bot, voorzitter
Mariska Veldt
Martin Steenman
De personeelsgeleding:
Esther Vader
Joka Maussen
Maranka Willemse
Het aantal personeelsleden en ouders is in evenwicht.
Ouderraad:
Onze school heeft een actieve en betrokken ouderraad en bestaat uit:
Marlous Venema, voorzitter
Karin van Baarle, penningmeester
Marieke Duijn, secretaris
Janneke Levering
Susana Rodrigues
Jacintha van Stein
Sascha Robijn
Carla Lukkien
Namens de school:
Esther Vader en Angelique Strijker

Vertrouwenspersoon binnen de school:
Angelique Strijker
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10. Kalender schooljaar 2020-2021
September
21 september
30 september
Oktober
12 tm 16 oktober
21 okrober
23 oktober
November
11 november
18 november
December
4 december
16 december
18 december
21 tm 1 januari
Januari
13 januari
20 tm 29 januari
Februari
10 februari
18 februari
22 tm 26 februari
Maart
1 maart
10 maart
April
2 april
5 april
7 april
26 tm 7 mei
28 april
Mei
10 mei
13 mei
24 mei
26 mei
Juni
23 juni
Juli
7 juli
12 juli tm 20 augustus
21 juli

Week tegen pesten
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Oudpapier
Studiedag
Sint Maarten
Oud papier
Sinterklaas
Kerstviering en oud papier
Studiedag
Kerstvakantie
Oud papier
Nationale voorleesdagen
Oud papier
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Oud papier
Goede vrijdag
Pasen
Oud papier
Meivakantie
Oud papier
Kamp groep 8
Hemelvaart
Pinksteren
Oud papier
Oud papier
Musical
Zomervakantie
Oud papier
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