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Nieuwe eindtijden groep 4 t/m 8 na herfstvakantie.
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Ouderbijdrage van groot belang!
Vergeet onze juffen en meester niet!
Krantenartikel.

Beste ouders / verzorgers,
De eindtijden van school gaan na de herfstvakantie
veranderen voor de groepen 4 t/m 8.

Wie is er jarig?

Zoals altijd start elke groep gewoon om 8:30 uur.
De groepen 4 t/m 8 gaan een half uur langer door,
behalve op woensdag.
Schooltijden na de herfstvakantie:
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Zolang corona onder ons is, hanteren wij het
continurooster. (lees verder op de volgende pagina)

Welkom:
Ziad
Veel plezier op De Bosrank!

Dit doen wij om contacten onder leerlingen en anderen
en de stroom van in- en uitgaande leerlingen te
beperken. Dit wordt ook geadviseerd vanuit het RIVM.
In overleg met het team en de MR hebben we deze
maatregel ingesteld. Dit is een tijdelijke maatregel. Je
zou het kunnen zien als een noodverordening.

Belangrijke data komende
periode

Er gaan geruchten dat we vanaf nu altijd een
continurooster zullen hanteren. Dat is niet zomaar het
geval. In het reglement staat dat we niet als team het
rooster voor altijd mogen aanpassen. We hebben daar
instemming van de oudergeleding van MR voor nodig,
die hiervoor haar achterban (andere ouders van de
school) geraadpleegd heeft. Mochten er na
coronaperiode geluiden opgaan dat ouders het
continurooster willen houden, dan zullen we de
officiële beslissingsprocedure daarvoor gaan starten.

Herfstvakantie

Waarom nu naar andere eindtijden?
We begrijpen best dat het voor u wéér schakelen is, we
hebben immers al aardig wat varianten in tijden gehad.
We maken deze beslissingen niet zomaar, we
vergaderen en overleggen hier goed over en leggen
alle voors en tegens steeds naast elkaar en nemen uw
belangen als ouders daarin ook zoveel mogelijk mee.
Vlak na de lockdown startten we in juni met een
continurooster met de eindtijden voor iedereen tot
14:30. Al snel merkten we dat de kinderen dit zwaar
vonden. Ze moesten wennen na de lockdownperiode
om weer naar school te gaan en aan het
continurooster. Het laatste uur van de dag namen de
kinderen niks meer op. Daarom hebben toen we de
tijd naar 14:00 uur teruggeschroefd en gaven we alleen
nog maar les in de belangrijkste vakken. Op dit
moment zijn de leerlingen gewend aan het
continurooster en zit er weer een ritme in. De
leerkrachten van groep 4 t/m 8 merken dat ze vaak tijd
te kort komen. Na overleg met de MR besloten twee
uur per week lestijd toe te voegen. Voor de groepen 1
t/m 3 hebben we besloten tot 14:00 uur aan te
houden. Deze jonge leerlingen zijn na een hele dag
school om 14:00 uur moe en deze leerkrachten komen
ook niet in tijdnood met het programma.
Vrijwillige ouderbijdrage.
Het bedrag van de ouderbijdrage gaat omhoog. De
afgelopen drie jaar is er geen verhoging geweest in de
ouderbijdrage. Het bedrag is nu met de
penningmeester van de ouderraad vastgesteld op 35
euro. Uw bijdrage is van groot belang!!! We betalen
hiervan extra sportclinics,

Check ook onze SocialSchools
agenda!
•

•

12 /tm 16 oktober

19 oktober

Kinderboekenweek op de
Bosrank.
•

26 en 27 oktober

Studie tweedaagse
Alle leerlingen vrij.

uitstapjes naar bijvoorbeeld de Heimanshof of musea,
nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek ,
festiviteiten zoals Pasen, Kerst, het multicultifeest en
de cadeautjes van Sinterklaas! Het zou ontzettend
jammer zijn, als we deze dingen allemaal niet meer
konden doen met de kinderen!!!
Wist u dat als u de ouderbijdrage door financiële
omstandigheden niet kunt betalen u bij mij een
regeling kunt treffen? Wist u dat u bij de gemeente
geld voor de ouderbijdrage voor school kunt krijgen,
als u 5% boven het minimum inkomen (of daaronder)
krijgt? (uitkering/bijstand/schuldsanering)
Vanaf de website van de gemeente Haarlemmermeer:
Wat is de regeling tegemoetkoming schoolkosten? U kunt
een tegemoetkoming aanvragen voor kosten zoals de
ouderbijdrage, sportkleding of schoolspullen. Voor deze
kosten zijn de volgende bedragen vastgesteld:
▪

€ 155 voor het basisonderwijs.,€ 310 voor het
voortgezet onderwijs.

Link naar de website:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/tegemoetkomin
g-schoolkosten
Als u moeite heeft met het invullen van formulieren of hulp
nodig heeft bij het aanvragen, -dan helpen de medewerkers
van Pluspunt u graag en gratis!
PlusPunt Hoofddorp-Zuidwest, Skagerrak 228, 2133 DW
Hoofddorp.
Openingstijden:
Maandag: 09:30 - 13:00 uur
Dinsdag: 09:30 – 13:00 uur
Woensdag: 12:30 – 16:00 uur
Donderdag 12:30 - 16:00 uur + 18:00 - 20:00 uur
Vrijdag: 09:30 – 13:00 uur

Vergeet u onze juffen en meester niet!
Maandag 5 oktober is het De dag van de Leraar! Deze
dag zetten we onze juffen en meester die elke dag voor
de kinderen hun best doen in het zonnetje! Een
complimentje of een leuke tekening van de kinderen
zullen ze erg waarderen!
Krantenartikel
Wellicht heeft u in de krant gelezen dat we erg trots
zijn! We zijn trots dat we daadwerkelijk een bijdrage
leveren aan kansengelijkheid!
De schoolinspectie verwacht dat 43% van onze
leerlingen boven het VMBO advies scoort. Deze
verwachting baseert zij op basis van (voor ons)
anonieme gegevens van het Centraal Bureau van
Statistiek.

