Infogids 2020 -2021

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de informatiegids met de praktische informatie voor het schooljaar 2020 -2021.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. We kijken per periode wat haalbaar is om te organiseren.

Activiteiten commissie.
Als ouder kunt u lid worden van de activiteiten commissie. Deze groep ouders ondersteunen bij
het organiseren van verschillende activiteiten binnen school zoals het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest, schoolontbijt, de Braderie en het schoolreisje.
Marieke van Leerdam
Chantal Abbel
Deborah Slob
(voorzitter).
Koen Huijsman (pen).
Mariëtte van Ooijen
Jolanda Hoppesteyn
Lianne Westmaas
Esther Kuipers
Rianne Niezen

Activiteitenkalender.
Activiteitenkalender

Schooljaar 2020 -2021

Augustus
31-08 Eerste schooldag

Maart
01-03
08-03
15-03
22-03

September
Alternatieve informatieavond
Alternatieve oudervertelgesprekken
30-09 Start kinderboekenmaand
Oktober
05-10  Studiedag 1, leerlingen vrij
08-10 Schoolondersteuningsteam (SOT)
16-10 Afsluiting kinderboekenmaand
19-10 Herfstvakantie (t/m 23-10)
26-10 Luizencontrole
November
02-11 Projectweek Dankdag
05-11 Nationaal schoolontbijt
17-11 Contactmiddag/avond (facultatief)
26-11 Contactmiddag/avond (facultatief)
December
01-12 School Ondersteuningsteam
04-12 Sintviering
18-12 Kerstviering 1 t/m 8
18-12 Kerstvakantie t/m 01-01-2020
Januari
04-01 Luizencontrole
13-01 Studiedag 2, leerlingen vrij.
Februari
02-02 Studiedag 3, leerlingen vrij
04-02 Schoolondersteuningsteam (SOT)
12-02 Rapport mee
16-02 Contactmiddag -avond.
18-02 Contactmiddag-avond.
19-02 Voorjaarsvakantie t/m 26-02
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Luizencontrole
Projectweek biddag
Week van de Lentekriebels
Week van het geld

April
01-04 Paasviering onderbouw en bovenbouw
02-04 Goede Vrijdag, leerlingen vrij
05-04 2e Paasdag, leerlingen vrij
20-04 Eindtoets groep 8
21-04 Eindtoets groep 8
22-04 Eindtoets groep 8
23-04 Koningsspelen
26-04 Meivakantie t/m 7 mei
Mei
10-05 Luizencontrole
10 t/m 12-05 Schoolkamp groep 8.
13-05 Hemelvaartsdag, leerlingen vrij
14-05 Extra vrije dag, leerlingen vrij
24-05 2e Pinksterdag, leerlingen vrij
Juni
10-06 Schoolondersteuningsteam (SOT)
24-06 Studiedag 4, leerlingen vrij
Juli
09-07
12-07
14-07
16-07
19-07

Rapport mee
Doorschuif
Afscheidsavond gr 8
Afsluiting schooljaar .
Zomervakantie t/m 27 augustus

Augustus
30-08 1e schooldag
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Elk jaar geeft u als ouder wel of geen toestemming voor het gebruiken van foto - en filmmateriaal
van uw kind.

Bibliotheek.
De bibliotheek is gevestigd in de Brede School Asperen. Elke maandagmiddag is de bibliotheek
geopend. Op dit moment zijn de openingstijden van 12.00 - 13.30 uur.

Braderie.
Jaarlijks wordt er een Braderie georganiseerd op het schoolplein. De organisatie is in handen van de
AC. Deze braderie is een groot schoolfeest voor jong en oud. Een gedeelte van de opbrengst is
bestemd voor een goed doel en het andere gedeelte wordt besteed aan educatieve excursies.

BSO.
De Buitenschoolse Opvang in Asperen is geregeld via Stichting Kinderopvang Centraal Nederland
(SKCN) in Leerdam. Deze opvang wordt georganiseerd in de Brede School Asperen (BSA). Voor meer
informatie zie www.skcn.nl
BSO wordt ook geboden door de “Hummeltjeshoeve” te Heukelum meer informatie kunt u vinden
op de website www.dehummeltjeshoeve.nl
In Vuren verzorgt ‘de Kinderkamer’ de BSO informatie over deze opvang kunt vinden op de website
www.kinderkamer-vuren.nl

Fietsen.
Kinderen die op de fiets naar school komen, kunnen de fiets in daarvoor bestemde fietsenrekken
plaatsen.

Gesprekken.
Aan het begin van het schooljaar zal er dit jaar geen algemene informatieavond zijn. Deze avond zal
op een andere manier plaatsvinden. De leerkracht informeert u hier verder over.
De oudervertelgesprekken zullen in september komen te vervallen. Dit jaar zullen we dit op een
andere manier vormgeven.
In november en februari zijn er gespreksmiddagen en -avonden, tijdens dit gesprek wordt de
ontwikkeling van uw kind besproken. We gaan er op dit moment vanuit dat deze gesprekken plaats
kunnen vinden.
Aan het einde van het schooljaar zijn de gesprekken facultatief. U kunt aangeven of u nog een
gesprek met de leerkracht wilt.

Gevonden voorwerpen.
Op de bovenverdieping staat een doos met de gevonden voorwerpen. Kleine materialen zoals
fietssleutel liggen in het raamkozijn.
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Gymtijden.
De groepen 3 t/m 8 zullen op dinsdag en vrijdag gymmen in de sporthal De Wiel. Groep 3 en 4
maken hierin keuzes die passend zijn voor de groep (bijv. meerdere spelmomenten in het rooster
ipv 1 gymles of starten met één keer per week gymmen en later in het jaar uitbouwen naar twee
keer per week).
De kinderen van groep 8 gaan direct naar de gymzaal. Zij starten niet op school. De groep die als
laatste gymt, mag met de toestemming van de ouders, zelfstandig naar huis. Dit wordt door de
leerkracht van de groep gecoördineerd.

Instanties
Inspectie onderwijs

Postbus 7447, 4800 GK Breda, (Nijverheidssingel 317). Tel 076 5244477.
www.onderwijsinspectie.nl, meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900
1113111
Bureau Jeugdzorg
Stationsstraat 26-30, 4001 CE Tiel, Tel. 0344 634459.
G.G.D.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid,
J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel Tel. 0344 -698700.
info@ggdgelderlandzuid.nl www.ggdgelderlandzuid.nl
Jeugdarts / Vertrouwensarts
Mevr. A.M. de Moed. Doktersassistente: mevr. W.P.M. Geurtsen.
S.B.O.
Speciale school voor Basisonderwijs,
Beatrix-De Burcht’ Hoefslag 6, 4105 NK Gorinchem, tel. 0183 699331

Kijken in de klas.
Het kijken in klas zal in de eerste periode van het schooljaar niet doorgaan. In de loop van het
schooljaar wordt u geïnformeerd op welke manier wij hier invulling aan gaan geven.

Leerlingvolgsysteem.
In januari en juni worden bij groep 3 t/m 7 de methode onafhankelijke toetsen van Cito
afgenomen. De gegevens hiervan worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Bij elk rapport zit
rapportage van deze gegevens. Op het rapport staan ook de resultaten van de methodegebonden
toetsen. De rapporten worden in februari en juli meegegeven.

Luizencontrole.
Er wordt meerdere malen per jaar op hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt op maandagmiddag na
elke vakantie. Mocht u zelf neten/luizen bij uw kind ontdekken, dan kunt u dat doorgeven bij de
leerkracht van uw kind.

Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
De oudergeleding bestaat uit: Arianne Zeinstra en Frans van Rossem. Het personeel wordt
vertegenwoordigd door: Ilanit Baars (voorzitter) en Yvonne Bruns.
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Medicatie.
Als school mogen wij geen medicatie toedienen bij de leerlingen. Mocht uw kind medicatie nodig
hebben, dan zal dat in overleg met de leerkracht worden afgestemd.

Ontruimingsoefening.
Twee keer per jaar wordt er met de gehele BSA een ontruimingsoefening gehouden. Daarvoor is
een plan ontwikkeld.

Pleinmaatjes.
Wij vinden de sociale veiligheid binnen de Open Poort van belang.
De sociale vaardigheden worden in de klas en op het schoolplein opgedaan. Het is van groot belang
dat de kinderen opgroeien in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Die veilige omgeving
bieden wij op de Open Poort.
Wij zijn een school die enerzijds gericht is op de didactische vaardigheden (rekenen, taal, lezen),
maar wij anderzijds (en misschien nog wel belangrijker) willen ook een school zijn waar een kind
zich op persoonlijk en sociaal vlak ontwikkelt. Vanuit onze kernwaarden (sociaal en betrokken)
werken wij bewust aan een veilige leeromgeving.
Wij werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van methodes zoals Kwink, en Grol
(programma voor de kinderen vanaf groep 6). Wij leren de kinderen dat ze van waarde zijn, dat ze
respect hebben voor elkaar, dat ze elkaar nodig hebben om verder te komen, dat ze leuke en
vervelende ervaringen met een ander mogen delen en dat ze een verantwoording hebben voor
zichzelf en voor de ander. Kort samengevat komen deze afspraken in deze speerpunten van de
school aan bod.
1. Iedereen hoort erbij, wij zijn aardig voor elkaar.
2. Wij gaan met anderen om, zoals we ook willen dat anderen met ons omgaan.
3. Wij luisteren naar elkaar en maken goede afspraken met elkaar.
4. Wij gedragen ons rustig in de school.
5. Wij zijn zuinig op alle spullen.
De komende jaren ligt de nadruk op het sociaal omgaan met elkaar op het plein. Hierbij willen we
de verantwoording van de kinderen voor en met elkaar vergroten. Dat doen we door te gaan
werken met zogenaamd “Pleinmaatjes”. De “Pleinmaatjes” zijn medeverantwoordelijk om voor en
met elkaar leuke pauzes te maken. Bij problemen proberen de leerlingen het eerst zelf op te lossen
en daarna eventueel met behulp van een leerkracht. Vanaf de kleuters wordt er al met
Pleinmaatjes gewerkt. Dit zal afgestemd zijn op het niveau van de leerling en de groep.

Schoolreisje en excursie.
Elk jaar gaan we met de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje en met groep 8 op schoolkamp. De
informatie hierover volgt later. De bestemmingen worden door de schoolreiscommissie gekozen.
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Excursies worden gemaakt in het kader van projecten. Vanuit de vrijwillige bijdrage wordt dit
betaald.

Schooltijden.
De schooltijden voor de groepen t/m 8 zijn van 8.25 - 14.00 uur. De schooldeuren gaan om 8.15
uur open en de lessen starten om 8.25 uur. De leerlingen van groep 1 zijn op woensdag vrij.

Vakantierooster.
Vakantierooster schooljaar 2020 -2021 CBS De Open Poort
Studiedag 1
Herfstvakantie

eerste dag
05-10-2020
19-10-2020

Kerstvakantie vervroeging

18-12-2020

Kerstvakantie
Studiedag 2
Studiedag 3
Voorjaarsvakantie

21-12-2020
13-01-2021
02-02-2021
22-02-2021

Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + extra dag
2e pinksterdag
Studiedag 4
zomervakantie vervroeging

2-04-2021
5-04-2021
26-04-2021
13-05-2021
24-05-2021
24-06-2021
16-07-2021

zomervakantie

19-07-2021

laatste dag
23-10-2020

01-01-2021

26-02-2022

07-05-2021
14-05-2021

27-08-2021

Groep 1 - 8 geen school
Groep 1- 8 geen school
Groep 1 -8 geen school
Groep 1-8 vanaf 12.00 uur
vrij.
Groep 1-8 geen school
Groep 2- 8 geen school
Groep 1 - 8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 geen school
Groep 1-8 vanaf 12.00 uur
vrij.
Groep 1-8 geen school

Verlofaanvraag.
Voor het aanvragen van verlof voor bijzondere gelegenheden of situaties kunt u bij de directeur
terecht voor een formulier. Bij het aanvragen van verlof om buiten de reguliere vakanties op
vakantie te gaan zitten strenge eisen. Verzoeken die buiten de geldende regels vallen, worden
afgewezen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Er wordt hier streng
op gecontroleerd en daarom zullen wij ons ook aan de juiste regels moeten houden.

Vieringen.
Het was de bedoeling dat we met ingang van het schooljaar 2020 -2021 op een andere manier
vorm zouden geven aan onze vieringen. Helaas gaat dat door het Corona virus niet door. Hieronder
wordt het oorspronkelijke plan wel gedeeld. Maar alle vieringen zijn onder voorbehoud.
We hebben ervoor gekozen om meer splitsing aan te brengen in de onderbouw (groep 1 t/ 4) en de
bovenbouw (5 t/m 8). Op deze manier kunnen we de vieringen passender maken voor de kinderen,
het is afgestemd op het niveau van de kinderen en daardoor beter te begrijpen. Voor de
bovenbouw kunnen we onderwerpen meer uitdiepen.
We kiezen ervoor om een aantal vieringen in de school te houden. We hebben de mogelijkheid om
gebruik te maken van de trappen (tribune) en de speelzaal. De kinderen kunnen alles beter zien en
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daarmee wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot. Ook kunnen ouders die belangstelling
hebben, komen kijken.
Aan het begin van het schooljaar beginnen het jaar met een openingsbijeenkomst. Deze
bijeenkomst zullen we in de school vieren. Er is een aparte bijeenkomst voor de onder- en de
bovenbouw. Ouders zijn welkom om dit openingsmoment bij te wonen. Deze dienst wordt dit jaar
in de eigen groep gehouden.
Tijdens de week waarin dank- en biddag vallen zal er projectmatig worden gewerkt. De HGJB
(Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) brengt elk jaar een thema uit rond bid- en dankdag, dat
zullen wij op school gebruiken. Er zal geen aparte viering zijn.
Door de Corona zal het Kerstfeest dit jaar in de klas worden gevierd. We verwachten dat we rond
de kerst nog 1,5 meter afstand tussen volwassenen moeten garanderen. Dat kan niet op de manier
waarop wij de kerstviering voor ogen hadden. Wij maken nu een pas op onze plaatst en zullen de
kerstviering in de klas vieren.
Wij hopen volgend schooljaar de kerstviering op een andere manier vorm te geven. Het is dan de
bedoeling dat de kerstviering voor groep 1 t/m 4 zal plaatsvinden in het Dorpshuis. Het ene jaar zal
de onderbouw de kerstviering in het Dorpshuis vieren en de bovenbouw in de klas. Het volgende
jaar is het omgedraaid. We hebben voor het Dorpshuis gekozen, omdat we daar voldoende ruimte
hebben en gebruik kunnen maken van een podium.
De paasvieringen zullen per bouw in de school worden gevierd. We vinden het belangrijk om het
Paasfeest ook met elkaar te vieren.
Het einde van het schooljaar wordt in de kerk afgesloten met een dankdienst in de kerk. Daarna
wordt u uitgenodigd op school om afscheid te nemen van de leerkracht onder het genot van een
bakje koffie of thee.
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