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As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
De vakantie is alweer voorbij. Wij starten dit schooljaar met moed en energie en veel hoop dat dit schooljaar voor ons als
voor de leerlingen een vruchtbaar, leerzaam jaar zal worden met veel respect en liefde voor elkaar.
Wij hebben ons team versterkt dit schooljaar met een aantal nieuwe collega’s die zich aan jullie in een aparte brief zullen
voorstellen.
Vakanties

Data

Groep 1/2 vrij sep/ okt
Groep 3/4 vrij
Herfstvakantie
Wintervakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Suikerfeestvakantie
Hemelvaartweekend
Tweede pinksterdag
Offerfeest (Za 9-07-2022)
Zomervakantie

10 sep, 17 sep, 24 sep,1 okt, 8 okt, 15 okt, en 22 okt,
24 sep, 15 okt,
25 okt t/m 29 okt
27 dec t/m 07 jan
28 feb t/m 04 mrt
18 apr
19 apr t/m 6 mei
Valt in de meivakantie
26 mei en 27 mei
06 juni
11 juli t/m 12 juli
25 juli t/m 03 sept

Te laat komen

De leerlingen die te laat zijn melden zich in de eerste instantie bij juf Souad. Met een
aantekening van juf Souad kunnen zij naar de klas. De aantekeningen voor het te laat komen
worden geregistreerd (verplichting van de inspectie). Het te laat komen valt onder verzuim.
Op Aboe el-Chayr hanteren wij de onderstaande schoolafspraken. Deze schoolafspraken zijn
terug te vinden in onze Schoolgids en in het verzuimbeleid.

Te laat komen
Wat is te laat komen?

Een leerling is na 1 minuut al 1x te laat. Bovenbouwleerlingen worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid. Als zij te laat komen, dan halen zij een briefje bij de administratie.

3x te laat of 1x 3 uur te laat U wordt uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek. Gezamenlijk wordt er naar een
in één schooljaar
oplossing gezocht voor het verzuim.
5x te laat of 5 uur te laat in U ontvangt van de administratie een herinnering van het verzuim en de (mogelijke)
één schooljaar
consequenties bij frequent verzuim.
10x te laat of 10 uur te laat U wordt uitgenodigd door de intern begeleider voor een gesprek op school. De
in één schooljaar
leerplichtambtenaar kan, afhankelijk van de situatie, hierbij aansluiten. De directeur wordt
geïnformeerd over het verzuim.
25x te laat of 25 uur te laat U wordt verzocht om op gesprek te komen op het kantoor van de leerplichtambtenaar. De
in één schooljaar
leerplichtambtenaar kan in dit stadium overgaan tot het opleggen van een sanctie. De school
legt de melding vast in de administratie.
Ziekmelden

De leerlingen worden telefonisch uiterlijk om 08:15 uur ziekgemeld. Een bericht voor de
leerkracht via Parro is altijd fijn voor de leerkracht maar valt helaas niet meer onder onze
ziekmeldingsprocedures. Dus graag bellen voor het ziekmelden van uw kind. Als er niet direct

wordt genomen blijft u a.u.b. steeds bellen tot er reactie is, zodat u de ziekmelding van uw kind
tijdig kan doorgeven.

Nieuwe pauzetijden

Wij hanteren vanaf dit schooljaar nieuwe pauzetijden. Dit om de drukte tijdens het
buitenspelen op het speelplein te beperken. In de grote pauze zullen de overblijfmoeders in
hun taak door onderwijsassistenten ondersteund worden.
De nieuwe pauzetijden zijn:
Ochtendpauze:
09.45 – 10.00 uur
Groepen 3
10.00 – 10.15 uur
Groepen 4/5
10.15 – 10.30 uur
Groepen 6/7/8
Middagpauze:
11.45 – 12.30 uur
Groepen 3A, 3B, 6A, 7A en 8B
12.30 – 13.15 uur
Groepen 4A, 4/5B, 5A, 6B, 7B en 8A
12.00 – 12.45 uur
Kleuters

Contact op Parro

De ouders kunnen leerkrachten via Parro over belangrijke zaken berichten. Dit kan tot 17.00
uur op de ma, di, woe en donderdag. Op de vrijdag tot 13.00 uur. De berichten die na die
tijden bij de leerkrachten binnenkomen zullen de dag erop of na het weekend beantwoord
worden. We zorgen binnenkort voor een noodlijn voor de zaken die dringend zijn of niet
kunnen wachten. Wij rekenen op jullie begrip.

Koffie-uurtje

Binnenkort kunnen ouders zich laten inschrijven voor een koffie-uurtje voor de kennismaking
met de nieuwe medewerkers. Er komt een bericht op Parro met de informatie over hoe en
wanneer dit georganiseerd zal worden.

De
kennismakingsgesprekken

Corona afspraken

Van maandag 20 sep t/m donderdag 23 sep zullen er kennismakingsgesprekken tussen
ouders, leerling en leerkracht plaats vinden. Er zal via Parro gecommuniceerd worden hoe u
zich kunt inschrijven voor dit gesprek.

Huidige coronaregels blijven grotendeels van kracht bij start schooljaar.
Huidige basismaatregelen
•

Afstand houden

•

Frequent handen wassen en ventileer regelmatig
o Preventieve zelftesten: Aan medewerkers die nog niet volledig
gevaccineerd zijn, wordt gevraagd om zich nog twee keer per week
preventief te testen. Lees hier meer over zelftesten.
Bij klachten testen bij de GGD.
Ouders kunnen gebruik blijven maken van de beslisboom om te bepalen of een
kind wel of niet naar school of kinderopvang kan.

•
•

Fijn dus dat fysiek onderwijs kan. Wel nog met een paar maatregelen, maar als we deze
goed volgen en het aantal besmettingen blijven laag, kunnen we ook deze stap voor
stap loslaten.
Wij rekenen steeds op jullie goede samenwerking en begrip en verwachten dat ouders
alleen op afspraak op school aanwezig zullen zijn.
We wensen iedereen een goede start van het nieuwe schooljaar.

