Jaargebonden informatie
schooljaar 2021 – 2022

Openbare basisschool | Leeuwerik 3 | 2411 KR Bodegraven | 0172 614 330 | basisschoolhetvogelnest.nl

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Graag heten wij weer iedereen van harte welkom aan de start van een nieuw schooljaar!
In dit boekje vindt u alle belangrijke informatie voor het schooljaar 2021 – 2022. Wij hopen hiermee een
duidelijk overzicht te geven van de actuele jaargebonden informatie en de al bekende activiteiten. Wij vragen
u dit goed te bewaren gedurende dit schooljaar.
De complete schoolgids kunt u eveneens op onze website: www.basisschoolhetvogelnest.nl vinden, en op de
website van scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl
Een gedrukt exemplaar van de schoolgids kunt u aanvragen bij de directeur.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Team van Het Vogelnest
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2. Teamsamenstelling
Groep 1/2; Papegaaien

Annelies van Rijn
Greta Baks

Groep 1/2; Pauwen

Hennie Slokker
Conny Bouwmeester

Groep 3/4

Trudy Kerkhof

Groep 5/6

Edgar van Dijk

Groep 7/8

Madelief Vollering

Onderwijsassistenten

Emma Boekel
Marleen van der Waal

Leerkracht plusonderwijs
Vakleerkracht dans
Vakleerkracht gymnastiek

Ada Oldenburg
Elise Broekman
Bart van Herk

Conciërge
Directeur en intern begeleider
MT

António Gouveia Reis
Madeleine van Noordt Wieringa
Madeleine en Madelief

3. Schooltijden
Alle groepen

maandag
08.30 – 12.00
13.00 – 15.00

dinsdag
08.30 – 12.00
13.00 – 15.00

woensdag
08.30 – 12.15

donderdag
08.30 – 12.00
13.00 – 15.00

vrijdag
08.30 – 12.00
13.00 – 15.00

De school is 15 minuten voor aanvangstijd open. Daarom vragen wij u de kinderen niet vroeger naar school te
brengen. Ook willen we graag dat u uw kind(eren) op tijd brengt in verband met de rust in de klas en het op
tijd starten van de les. De lessen starten om 08.30 uur en ’s middags om 13.00 uur. Het is de bedoeling dat de
kinderen dan in de klas zitten.
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4. Rooster gym-, dans- en godsdienst lessen
Groep 1/ 2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 3 t/m 8
Donderdagmiddag

Dans: Donderdagochtend
Gym: Maandagochtend
Dans: Donderdagochtend
Gym: Maandagochtend
Dans: Donderdagochtend
Gym: Maandagochtend
Dans: Donderdagochtend
Gym: Maandagochtend
Godsdienstonderwijs (christelijk of islamitisch)

Uit hygiënische overwegingen is gymkleding voor de groepen 3 t/m 8 verplicht. Hieronder verstaan we een
gympakje of broekje met shirt en gymschoenen.
De kinderen uit groep 1/2 mogen gymmen in hun ondergoed. Wilt u liever gymkleding meegeven, dan graag iets
makkelijks zodat de kinderen dat zelf kunnen aan- en uittrekken. Dat geldt ook voor gymschoentjes; denk b.v. aan
schoentjes met klittenband als uw kind nog geen veters kan strikken. Schoentjes graag voorzien van de naam van
het kind.
5. Aanwezigheid directeur/intern begeleider
De directeur en tevens intern begeleider, Madeleine van Noordt Wieringa, is van maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag aanwezig op school. Op woensdag werkt zij meestal thuis, maar is dan via de mail wel te
bereiken.
6. Conciërge
Onze conciërge, António Gouveia Reis, is op maandag en woensdag op school aanwezig.
7. Afspraken met leerkrachten
Wij vinden uw betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind erg belangrijk. Daarom stellen wij persoonlijk
contact zeer op prijs. U kunt altijd een afspraak maken.
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8. Eten, drinken en traktaties op school
Ochtendpauze
Dit schooljaar gaan wij over op het concept van de Gezonde School. Daarbij worden wij ondersteunt door de
GGD.
Tijdens de ochtendpauze is water en groente en fruit toegestaan. Andere tussendoortjes niet. De kinderen
krijgen dit schooljaar een waterfles van school met het logo en hun naam erop. Deze fles kunt u dagelijks,
gevuld met water, aan uw kind meegeven.
Als uw kind overblijft zijn boterhammen en broodjes, liefst met hartig beleg, toegestaan. Croissantjes, donuts,
etc. geven wij weer mee naar huis. Bij het brood mag ook groente en fruit gegeten worden. Uiteraard is snoep,
chips, chocolade, etc. niet toegestaan. De kinderen krijgen bij de overblijf melk, water of thee zonder suiker.
Traktatie
Op school trakteren de kinderen vanaf dat ze 5 jaar worden als ze jarig zijn. Ze trakteren in hun eigen groep en
mogen de klassen rond. Om rekening te houden met leerlingen die een traktatie niet mogen vanwege
medicijnen en/of een allergie hebben, is het verstandig om vooraf met de leerkracht te overleggen.
Omdat wij overgaan tot Gezonde School hebben wij een lijst samengesteld met gezonde traktaties. Hieruit
kunt u een keuze maken. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. Ongezonde traktaties
mogen wel worden uitgedeeld, maar gaan met de kinderen mee naar huis.
9. Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u vriendelijk dit zelf (en niet door broertjes
of zusjes) aan ons te laten weten. Bij voorkeur voor aanvang van de lessen (vóór 8.30 uur en vóór 13.00 uur).
Op deze manier hoeven wij onze lessen niet te onderbreken om na te gaan waarom een leerling niet op school
is. Mededelingen over een bezoek aan huisarts of tandarts horen wij ook graag van uzelf.
Wij verzoeken u deze afspraken bij voorkeur na schooltijd te plannen.
10. Verlof aanvragen
Er is een aantal dagen waarvoor u voor uw kind(eren) verlof kunt aanvragen. Op onze website kunt u hierover
meer informatie vinden. Formulieren om verlof aan te kunnen vragen, zijn bij de directie verkrijgbaar. Als een
verzoek tot verzuim meer dan 10 dagen betreft, dan sturen wij het verzoek door naar de betreffende
ambtenaar leerplichtzaken in Bodegraven.
11. Hulpouders
Ook komend schooljaar willen wij graag gebruik maken van de hulp van veel ouders. Wij hopen ook dit jaar
weer op veel enthousiaste ouders die bij allerlei hand- en spandiensten willen helpen..
12. Overblijfregeling
Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt
uw kind opgeven via het volgende telefoonnummer: 06 - 142 386 48, bij voorkeur ’s avonds tussen 19.00 en
20.00 uur. Wij verzoeken u dringend bij ziekte uw kind zelf af te melden via hetzelfde nummer.
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13. Informatieverstrekking
Social Schools
We werken met Social Schools, een online communicatieplatform in een afgeschermde omgeving. Het doel is om
u op een interactieve wijze op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in de groep en het delen van
activiteiten.
Algemene informatie over de groepen
In het begin van het schooljaar is er een informatieavond. U wordt in de groep van uw kind uitgenodigd waar u
vervolgens hoort wat u dit schooljaar kan verwachten.
In het begin van het schooljaar ontvangt u ook de jaargebonden info over de school op papier en via Social
Schools.
Privacy
In het kader van de nieuwe wetgeving rondom privacy vragen we u niet ongevraagd foto’s van de kinderen te
maken en deze te delen op openbare social media.

14. Huisregels
Wij hebben voor de kinderen een aantal huisregels opgesteld. Deze hangen in de lokalen en worden met de
kinderen besproken. Daarnaast vragen wij aan alle ouders/verzorgers van onze school rekening te houden met
de volgende zaken:
• Wij starten graag op tijd met onze lessen. Daarom verzoeken wij u uw kind(eren) op tijd te
brengen en het lokaal te verlaten als de lessen starten. Wilt u er ook rekening mee houden
dat wij de ruimtes buiten de lokalen gebruiken om met kinderen te werken? Op deze
manier willen wij zoveel mogelijk rust in onze school creëren.
• Bij het ophalen van uw kind(eren) vragen wij u om buiten te wachten tot de kinderen naar
buiten komen.
• We lopen op het schoolplein. De kinderen die dicht in de buurt wonen, komen lopend
school om de hoeveel fietsen in de fietsenstalling te beperken.
• Wij verzoeken iedereen dringend om in de school en op het schoolplein Nederlands te
spreken.
• Wij verzoeken u vriendelijk om niet voor schooltijd met vragen/problemen bij de leerkracht
te komen. U kunt altijd een afspraak maken voor een moment na schooltijd.
• De peuters en kleuters maken gebruik van de kleuteringang. Groep ¾ gebruikt de
achteringang en de groepen 5 t/m 8 de hoofdingang.
• Wij gaan over op het concept Gezonde School. Wilt u hier rekening mee houden bij het
meegeven van tussendoortjes en traktaties? Meer info vindt u aan het begin van dit
schrijven en u kunt natuurlijk met vragen altijd op school terecht.
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15. Sporttoernooien
Wij hebben door de Corona maatregelen nog geen zicht op eventuele toernooien. Uiteraard houden wij u
hiervan op de hoogte via Social Schools.
16. Jaarkalender 2021-2022
Alle activiteiten die van belang zijn vind u op de kalender in Social Schools. Wij houden deze agenda
gedurende het jaar up to date. U vindt hier ook de vakanties en studiedagen, maar deze zetten we nog even
voor u op een rijtje.

17. Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
24 december 2021 t/m 7 januari 2022 (Let op; vrijdag dus al vrij!)
25 februari 2022 t/m 4 maart 2022 (idem)
15 april 2022
18 april 2022
25 april 2022 t/m 6 mei 2022
6 juni 2022
11 juli 2022 t/m 22 augustus 2022

Studiedagen team – alle leerlingen vrij
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag

1 oktober 2021
22 november 2021
16 maart 2022
14 april 2022
21 juni 2022

Vrije middagen
Vrijdag
3 december 2021 (Sint)
Vrijdag
22 april 2022 (Koningsspelen)
Vrijdag
8 juli 2022 (start zomervakantie)
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