Informatieboekje
en kalender
2019-2020

Op obs De Fuut leren wij met lef!

Klaar voor het
nieuwe schooljaar!
In deze bijlage bij de schoolgids vindt u allerlei handige informatie over het
nieuwe schooljaar 2019-2020, zoals groepsindeling, vakantierooster, planning
van lessen en activiteiten (voor zover zij nu bekend zijn). Met deze informatie
weet u alles wat belangrijk is om het schooljaar goed te beginnen. Het is dus
handig dat u de informatie een keer goed leest. Op het ouderportaal, ons digitale
communicatiemiddel, is ook een hoop informatie te vinden, zoals de uitgebreide
schoolgids. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt altijd terecht bij de leerkracht.
Namens het team van De Fuut,
Ellen Scherpenzeel, directeur

Ons team
Directeur: Ellen Scherpenzeel
Leerkrachten:
Groep 1/2/3

Juf Marloes Gaarenstroom

maandag, dinsdag en woensdag

Juf Laura Westheim

maandag, dinsdag en vrijdag

Juf Rianne Beunder

woensdag, donderdag en vrijdag

Juf Loes

donderdag

Groep 4/5

Juf Tess Hendriks

maandag t/m vrijdag

Groep 6 /7

Juf Ireen Warnik

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Juf Rosaria

woensdag

Juf Loes vervangt juf Rosaria
Groep 7/8

Meester Stephan Wezer

maandag t/m vrijdag

Coördinator leerlingenzorg (IB’er) Juf Loes Wessels

dinsdag en woensdag

Onderwijsassistent

maandag, dinsdag, donderdag en

Juf Daphne Groot

vrijdagochtend
Vakleerkracht gymnastiek

Ogi Svechtarov

dinsdag- en vrijdagochtend

ICT'er

Stephan Wezer

Rekencoördinator

Tess Hendriks

Taalcoördinator

Rosaria Trovato

ICC’er

Ireen Warnik

Administratie

Mirjam de Vries

dinsdag en donderdag

Conciërge

Aad de Wit

maandag-, dinsdag-,
donderdag- & vrijdagochtend

Muziekleerkrachten

Docent muziekschool

Schoolcontactpersoon (klachten)

Laura Westheim

Jaaroverzicht 2019-2020
Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.
De leerlingen lunchen op school.
De deuren gaan open om 8.20 uur.
De lessen beginnen om 8.30 uur.

Wilt u de leerkracht een keer spreken?

Dat kan vanaf 14.30 uur. Tussen 14.00 en 14.30 uur hebben zij pauze.

Lunch en ochtendpauze

De leerlingen lunchen op school in hun eigen groep. Houdt u er rekening mee dat
er geen snoep meegegeven wordt? Wij stimuleren gezond gedrag. Wij verzoeken u
om uw kind gezonde tussendoortjes (voor de kleine pauze groente of fruit en water)
en een gezonde lunch mee te geven.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
17-02-2020 t/m 21-02-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21 en 22 mei 2020
01-06-2020
06-07-2020 t/m 14-08-2020

Vrije dagen / afwijkende schooltijden
Studiedagen hele school:
maandag 30 september 2019
woensdag 5 februari 2020
vrijdag 14 februari 2020
vrijdag 27 maart 2020
dinsdag 9 juni 2020

Extra vrije middagen:
donderdag 5 december 2019 vanaf 12.00 uur
vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uur
vrijdag 3 juli 2020 vanaf 12.00 uur

Bijzondere activiteiten
Sinterklaasfeest
Kerstmaaltijd
Paasactiviteit
Koningsspelen
Uitstuif

donderdag 5 december 2019, 08.30-12.00 uur
donderdag 19 december 2019, 17.30-19.00 uur
donderdag 9 april 2020
vrijdag 17 april 2020
vrijdag 26 juni 2020

Thema’s

Dit jaar zullen we de zaakvakken in thema’s van acht weken aanbieden. Het eerste
thema waar we mee starten is: Jij, ik, wij samen op reis. Tijdens dit thema zullen we
2 t/m 13 oktober ook aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Het thema is
dit jaar Reis mee. Over de afsluiting van de thema’s wordt u altijd geïnformeerd.

Workshops en toneelvoorstellingen

Aan het begin van dit jaar worden op vrijdag in alle groepen workshops gegeven.
De groepen worden verdeeld in onderbouw (1 t/m 3), middenbouw (4/5) en
bovenbouw (6 t/m 8). Deze workshops worden onder begeleiding van vakdocenten
gegeven. De inhoud van één workshop zal toneel, drama, zang en dans zijn.
Deze workshop wordt afgesloten met een voorstelling. Ouders van deze leerlingen
worden uitgenodigd om bij deze voorstelling aanwezig te zijn. De school zou graag
ouders willen inzetten bij de workshops. Daarnaast zullen er rondom bepaalde
thema’s (denk aan Sinterklaas, Kerst en Pasen) gezinsgroepen activiteiten
plaatsvinden. Dit zijn groepen met leerlingen uit alle groepen van 1 t/m 8.

Muzieklessen

Op maandag krijgen de leerlingen van groep 5 instrumentale muzieklessen van
verschillende docenten van de muziekschool Waterland. Tijdens de eerste les
maken ze kennis met de verschillende instrumenten, waar zij vervolgens een keuze
uit maken. Een aantal keer per jaar is er een uitvoering voor de ouders en andere
belangstellenden. De instrumenten worden door de leerlingen mee naar huis
genomen om ook thuis te kunnen oefenen. Alle muzieklessen zijn gratis; zij worden
gesubsidieerd door de gemeente Waterland.

Schoolreisje

Dit schooljaar is er weer een schoolreisje voor alle groepen. Het schoolreisje staat
gepland voor woensdag 20 mei 2020. De kosten voor dit reisje zijn € 30,00. Dit
bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL67 RABO 0156 568 586
t.n.v. obs De Fuut onder vermelding van de naam van uw kind en groep.

Uitstuif

Op vrijdag 26 juni 2020 is onze traditionele feestelijke afsluiting van het schooljaar,
de Uitstuif. Het team en de ouderraad organiseren dan een feestdag voor de ouders
en kinderen van school.
			

Ouder-kindgesprekken, inloopweek & rapporten

Aan het begin van het schooljaar vinden als start ouder-kindgesprekken plaats. Wat
heeft uw kind nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Tijdens deze
gesprekken maken ouders en leerkracht afspraken over hoe en wanneer ouders
over de ontwikkelingen van hun kind geïnformeerd willen worden. Ook wordt er in
de periode van de startgesprekken een inloopweek gehouden. U kunt in die week
elke ochtend tot 09.00 uur inlopen om het onderwijs in de groep van uw kind te
beleven. Uw kind vertelt u dan één en ander over het reilen en zeilen in de groep.
Na het eerste rapport in februari/maart krijgt u een uitnodiging voor een ouderkindgesprek. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Bij groep 7
wordt het voorlopig advies ook besproken. Aan het eind van het schooljaar vinden
de gesprekken op uitnodiging plaats.
De definitieve adviesgesprekken van groep 8 ten behoeve
van de keuze van het voortgezet onderwijs vinden in
januari plaats.

Bewegingsonderwijs
Groepen 1 & 2

Groepen 3 t/m 8

De groepen 1 en 2 hebben dagelijks
bewegingsonderwijs in de gymzaal op school.
Voor deze lessen hebben de leerlingen geen
speciale kleding nodig, echter wel gymschoentjes
met stroeve zolen (geen ‘zware’ sportschoenen) die
op school blijven.

Deze groepen hebben twee keer in de week bewegingsonderwijs van een
vakleerkracht. Zij gaan daarvoor op maandag en woensdag naar sporthal ’t Spil.
‘s Zomers wordt er bij mooi weer regelmatig op de sportvelden gesport.

Gymrooster
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

10.45
10.00
09.15
08.30

-

11.30
10.45
10.00
09.15

uur
uur
uur
uur*

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

10.45
10.00
08.30
09.15

-

11.30
11.45
09.15
10.00

uur
uur
uur *
uur

* Deze groep komt direct naar de sporthal (8.30 uur start de les) Om 8.20 uur is de deur open.

Gymkleding

Vanwege hygiëne zijn leerlingen verplicht gymkleding te dragen, dat wil zeggen
andere kleding dan ze op die dag in de klas dragen. Bijvoorbeeld een (korte) broek
met shirtje. Ook gymschoenen zijn verplicht in verband met de bescherming van de
voeten.
Tips voor het kopen van nieuwe gymschoenen voor uw kind?
• Lukt het veters strikken nog niet zo goed? Neem dan schoenen met klittenband
of elastiek.
• Een te dikke zool remt een goede afwikkeling van de voeten en zorgt ervoor dat
de voeten minder ‘voelen’. Een te dunne zool (bijvoorbeeld bij turnschoentjes)
geeft weinig demping en zijn vaak te glad met kans op uitglijden.
• Zwarte zolen zijn alleen bij aerobicschoenen toegestaan.
• Zorg dat de schoenen goed aansluiten, waardoor ze de voeten goede steun geven.

Spelregels tijdens de gymles:
•

•

Sieraden (horloges, armbanden, kettingen, grote oorbellen, et cetera) worden
afgedaan, omdat ze kapot kunnen gaan of letsel kunnen veroorzaken. Bent u
bang dat de sieraden kwijtraken? Laat uw kind dan geen sieraden dragen op de
dag dat hij/zij gymles heeft.
Kan uw kind bijvoorbeeld wegens een blessure niet gymmen? Meld dit dan
even bij de groepsleerkracht via het ouderportaal. Deze kinderen blijven/komen
op school.

Zwemmen groep 3 en 4

De groepen 3 en 4 gaan op donderdag van 13.30-14.00 uur schoolzwemmen. De
kosten die de gemeente hiervoor in rekening brengt, bedragen € 64,91. U ontvangt
hiervoor van de gemeente een rekening.

Doelstellingen van het schoolzwemmen:
•
•

Behalen van het A en B diploma. Het afzwemmen voor de diploma’s A en B
vindt tweemaal per jaar plaats in januari en juni.
Voor de kinderen die reeds in het bezit zijn van deze diploma’s: het bijbrengen
van een goede zwemconditie en het werken aan de zwemveiligheid.

Sportdagen

Vrijdag 27 september 2019 voor alle kinderen op de sportvelden onder leiding van
de vakleerkracht en vrijdag 17 april 2020 doen we mee aan de Koningsspelen.
Als we mee doen aan toernooien van de lokale sportverenigingen, dan wordt u
hierover tijdig geïnformeerd.

Onze onderwijsvisie
OP OBS DE FUUT LEREN WIJ MET LEF!
Op De Fuut zijn leerlingen en leerkrachten continu in beweging, letterlijk en
figuurlijk. Wij bieden eigentijds onderwijs vol avontuur. Leerlingen hebben zelf de
regie over hun leerproces. Met ondersteuning van de leerkracht bepalen leerlingen
hun leerdoelen die passen bij hun belevingswereld, talenten en leerstijl. Zo komen
ze tot goede leerresultaten en gaan ze met lef en open vizier hun toekomst
tegemoet.
Met elkaar vormen leerlingen, leerkrachten en ouders een sociale gemeenschap
die de leerlingen een veilige basis bieden met vertrouwen in en respect voor elkaar.
Leerlingen starten en eindigen elke dag in een eigen vaste groep, met dezelfde
leerlingen en de leerkracht. Daarnaast organiseren de ondernemende leerkrachten
samen met leerlingen, ouders en partners groepsdoorbrekende activiteiten.
In ons vernieuwde gebouw en de bijbehorende buitenruimte dagen wij leerlingen op
een natuurlijke wijze uit meer te bewegen. Niet alleen tijdens de gymlessen, maar
gedurende de gehele schooldag; voor, tijdens en na de lessen. Dit stimuleert een
gezonde leefstijl en heeft een positief effect op de cognitieve ontwikkeling.
Zo zijn onze leerlingen klaar om nu en straks volop mee te doen in de samenleving.
Op De Fuut gaat iedereen het avontuur aan om te leren. Iedereen wordt telkens
uitgedaagd om te kijken wat hij wil bereiken, wat hij al weet en wat er nodig is om
nog verder te komen. Wij bieden daarvoor een rijke leeromgeving die voortdurend
prikkelt om onderzoekend te leren. Dat vraagt om ondernemerschap. Eigen
onderzoeksvragen vaststellen en op zoek gaan naar en het zelf creëren van
oplossingen. Hierbij durf je risico’s te nemen, want we leren door vallen en opstaan.
Als het niet lukt zoeken we hulp bij elkaar en werken we samen aan de oplossing.
Ook de ouders nemen we mee in ons avontuur en laten we goed zien waarmee
we allemaal bezig zijn. Soms kunnen we de kennis en ervaring van ouders goed
gebruiken om onze doelen te halen en nodigen we ze uit om ons te komen helpen.

Ouderbetrokkenheid &
ouderbijdrage
Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de
gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat
betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs
en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. Per leerling worden leerdoelen
in samenspraak met de leerkracht, ouders en leerling besproken en vastgesteld.
Leerlingen en ouders worden betrokken bij het onderwijsaanbod. Wij inventariseren
bij ouders welke kennis en expertise zij hebben op het terrein van een gekozen
thema en vragen of zij hieraan willen bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van een
gastles. Wij nodigen ouders regelmatig uit voor informatiebijeenkomsten. Tijdens
inloopweken/-ochtenden worden ouders uitgenodigd om lessen in de klas bij te
wonen. Via het digitale ouderportaal worden ouders regelmatig geïnformeerd
over de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod en hoe die in de dagelijkse
onderwijspraktijk wordt toegepast.

Medezeggenschapsraad

We hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin naast leerkrachten, ook
ouders zitting hebben. Met de MR wordt het voorgenomen beleid, bijvoorbeeld extra
ondersteuningsaanbod, het onderwijsconcept, het personeelsbeleid en de financiën,
besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de
MR noodzakelijk.

Ouderraad

Op De Fuut hebben we een actieve en enthousiaste ouderraad van minimaal
zes ouders. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team diverse
activiteiten, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering en de Uitstuif. Tevens verleent de

ouderraad hulp bij o.a. sportdagen en de schoolreisjes. De ouderraad verzorgt en
coördineert diverse werkzaamheden binnen de school.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage van € 25,00 is vrijwillig en betaalt u aan de ouderraad. Hiervan
worden de genoemde activiteiten bekostigd. Heeft u problemen met de hoogte van
de ouderbijdrage of wenst u deze niet te betalen? Neem dan aan het begin van het
schooljaar contact op met de directie. Het rekeningnummer van de ouderraad is:
NL41 RABO 03 4281 1479.

Klassenouders

In het komende schooljaar werken we weer met klassenouders. Aan het begin van
het schooljaar vragen de leerkrachten welke ouders deze taak op zich willen nemen.
Leerkracht en ouders spreken met elkaar af wat ze van elkaar verwachten. Wie de
klassenouder worden, vertellen we via het digitale ouderportaal.

Ouderhulp

Wij kunnen niet zonder de hulp van ouders. Veel ouders zijn onder en na schooltijd
actief. Een paar voorbeelden zijn het uitlenen van boeken uit de bibliotheek en
puzzels van de puzzel-o-theek en hulp bij schoolreisjes, excursies, feesten,
workshops, handarbeidlessen, projecten en sportactiviteiten. Als we tijdens het
schooljaar hulp nodig hebben, dan vragen we dat aan ouders via de leerkracht, de
klassenouders of het digitale ouderportaal.

Leerlingbetrokkenheid
Op De Fuut nemen we de kinderen serieus. Er wordt naar hen
geluisterd en we nemen de tijd om met een kind apart te praten
als dat nodig is. We benutten graag de talenten die elk kind heeft.
De leerlingenraad

In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar
verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote
verkiezingscampagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Voordat
de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen
uitleg over de leerlingenraad: Wat wordt van een lid verwacht? Hoe verlopen
de verkiezingen? Hoe worden bespreekpunten geïnventariseerd? In elke groep
worden door de klasgenoten een leerling gekozen die namens de groep het woord
zal voeren in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar en
bekleden de leerlingen zelf de functies van voorzitter en secretaris. De leden van de
leerlingenraad vertellen na afloop van elke vergadering in hun eigen klas en in de
groepen 1 t/m 4 wat er precies besproken is in de vergadering.

Resultaten van de leerlingenraad
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie;
ze tellen mee.
De leerlingen zijn betrokken en verantwoordelijk voor schoolzaken.
De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
De leerlingen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de
mening van de ander.
De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
De school leert rekening te houden met wat leerlingen belangrijk vinden.

Vrij vragen
Voor aanvragen voor vrijaf buiten de verplichte schoolvakanties
gelden de volgende regels:
•
•
•

•

•

•

•

•

•

De aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de directie.
Geef in de aanvraag aan waarom vrij gevraagd wordt en voor wanneer.
Aanvragen die gaan over verlof voor een vakantie, dienen 8 weken voor
het verlof schriftelijk ingediend te worden en moeten voorzien zijn van een
schriftelijk ingevulde werkgeversverklaring (formulier is verkrijgbaar op school).
Verlof voor vakantie wordt alleen toegekend vanwege een specifieke aard
van het beroep van de ouder(s), bijvoorbeeld horeca of agrarische sector. Per
schooljaar wordt in dat geval bij hoge uitzondering eenmaal verlof verleend voor
één gezinsvakantie.
Aanvragen voor verlof die gaan over een dag of twee dagen eerder weg voor
een schoolvakantie of een aangeboden korte vakantie, worden wettelijk gezien
niet gehonoreerd.
Aanvragen voor een vrije dag in verband met familieomstandigheden (geboorte,
huwelijk, overlijden, enzovoort) dienen ook schriftelijk aangevraagd te worden
bij de directeur.
Mocht blijken dat een kind vlak voor een vakantie wordt thuis gehouden
en/of wordt meegenomen op reis, dan zal dit na controle gezien worden als
ongeoorloofd schoolverzuim en doorgegeven worden aan de ambtenaar
leerplicht. De gevolgen zijn dan voor de ouders.
Verzoeken voor een extra vakantie of een paar dagen verlof, die 1 à 2 dagen
van tevoren worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen,
omdat er geen mogelijkheid tot overleg meer is.
Van alle verlofaanvragen wordt de leerplichtambtenaar in kennis gebracht.

Verlof wegens bezoek aan dokter, tandarts of wegen ziekte

Bij ziekte van uw kind ontvangen wij graag voor schooltijd een bericht. Dit kan
24 uur per dag via het digitale ouderportaal. Indien de ziekte van uw kind wat langer
duurt, neemt u dan even contact op met de groepsleerkracht om het een en ander
te bespreken. Voor bezoeken aan de dokter of tandarts vragen wij u, waar mogelijk,
een afspraak te maken buiten schooltijd.

Het ABC van De Fuut:
praktische informatie
Buitenschoolse opvang

Mobiele telefoons

Fietsen

Puzzel-o-theek

Wij werken samen met de buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang
Waterland. Leerlingen worden na schooltijd opgehaald door pedagogisch
medewerkers van de bso en gaan samen met hen naar de opvang. Wij dragen
zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende)
ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor of na schooltijd veilig
is geregeld. Wilt u meer weten over de buitenschoolse opvang van SKW? Bekijk
dan hun website www.kinderopvangwaterland.nl.

In verband met de beperkte mogelijkheden om de fietsen op het schoolplein te
plaatsen, verzoeken wij ouders om de kinderen die dicht bij school wonen, lopend
naar school te laten komen. Als regel geldt dat kinderen die binnen een straal van
500 meter van school wonen, lopend naar school komen. Op het schoolplein
lopen we met de fiets aan de hand.

Klachtenregeling

Gaat iets niet helemaal zoals u had verwacht? Vraag een gesprek aan met de
leerkracht. Klachten worden in de meeste gevallen opgelost door ze op school
te bespreken met de leerkracht, directie of de speciaal daarvoor aangewezen
interne contactpersoon. Indien dit geen oplossing biedt, hebben wij een
klachtenregeling die u kunt vinden in het digitale ouderportaal. Ook ligt deze ter
inzage op school of bekijken op de website van OPSPOOR, www.opspoor.nl.

Het is niet toegestaan dat leerlingen een mobiele telefoon of smartwatch
meenemen naar school. Als ouders goede redenen hebben om hun kind toch
een mobiele telefoon mee te geven, is dit op eigen verantwoordelijkheid. School
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal. Als een
leerling een mobiele telefoon of smartwatch gebruikt op school, dan wordt deze
afgenomen. De ouders kunnen de mobiele telefoon of smartwatch na schooltijd
ophalen bij de leerkracht.

Na de herfstvakantie starten we met het uitlenen van puzzels voor de
kleutergroepen. Tegen die tijd delen we opgave-briefjes uit in de groepen. Elke
woensdagochtend tijdens de winterperiode kunnen leerlingen die zich hiervoor
opgegeven hebben, dan een puzzel ruilen.

Sloffen

In school dragen alle leerlingen sloffen of slippers.
Alle sloffen of slippers blijven op school.

Trakteren

Als er iets te vieren is, mogen de
leerlingen op school trakteren. We
begrijpen dat de leerlingen het ook
wel eens leuk vinden iets uit te delen.

wat zij lekker vinden. We zien dan liever geen zakjes met diverse snoepjes. Dus
het liefst ‘verstandig snoep’ zoals fruit of hartigheid. Op school ligt een map met
suggesties ‘Gezond trakteren’ ter inzage. Het is op school gebruikelijk, maar
zeker niet verplicht, dat jarigen alle klassen rond gaan. Voor de leerkrachten hoeft
niet iets aparts meegebracht te worden.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

De school heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, die afgesloten is
door het bestuur. Voor kleine ongelukjes dient u altijd eerst uw eigen verzekering
inschakelen. Zijn er problemen, dan kan er een beroep gedaan worden op de
WA-verzekering van school.

Ziekte leerkracht

Bij ziekteverzuim van een leerkracht komt er in principe een invalster/invaller. Dit
kan betekenen dat uw kind met meerdere leerkrachten te maken krijgt. Mocht er
helemaal geen invalster/invaller beschikbaar zijn, dan wordt er intern naar een
oplossing gezocht. In principe worden alleen bij hoge uitzondering kinderen naar
huis gestuurd.

Ons bestuur
Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in
Purmerend en omliggende gemeenten. Bij OPSPOOR werken zo’n 750
medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van
kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk
en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook
binnen De Fuut profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en
toekomstgericht onderwijs. Kijk op de website van OPSPOOR voor meer
informatie: www.opspoor.nl.

voor toekomstmakers

Augustus 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

5

6

7

8

9

10

11

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

12

13

14

15

16

17

18

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

19

20

21

22

23

24

25

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

26

27

28

29

30

31

Eerste schooldag
Start thema
Jij, ik, wij samen op reis
Hoofdluiscontrole

September 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

21

22

28

29

Groepsinformatieavond
19:00 uur

9

10

Start gesprekken

Schoolfotograaf

16

17

18

19

20

Start gesprekken

Inloopochtend
08:30 uur

Inloopochtend
08:30 uur

Inloopochtend
08:30 uur

Inloopochtend
08:30 uur

24

25

26

27

Inloopochtend
08:30 uur

23
Start gesprekken

Sportdag

Oktober 2019
Maandag

30

Dinsdag

1

Studiedag

7

8

Woensdag

Donderdag

2

3

Start kinderboekenweek

Inloopochtend schoolmaatschappelijk werk
08:30 uur

9

10

NIO

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

4

5

6

11

12

13

PMTK

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

28

29

30

31

Start thema
Onze samenleving
Hoofdluiscontrole

November 2019
Maandag

4

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

Woldhuis

Woldhuis

Woldhuis

20

21

22

23

24

27

28

29

30

Jaarvergadering MR-OR
19:00 uur

11
Sint Maarten

18

19
Inloopochtend
08:30 uur

25

26

Inloopochtend schoolmaatschappelijk werk
08:30 uur

December 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

6

7

8

Sinterklaas, alle kinderen
om 12:00 uur uit

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

Kerstdiner
17:30 uur

Kerstvakantie, alle
kinderen om 12:00 uur uit

Kerstvakantie

Kerstvakantie

26

27

28

29

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Informatieavond
Mediawijsheid voor
groep 7 en 8
19:30 uur

16

17

23

24

25

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Januari 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

30 december

31 december

1

2

3

4

5

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

6

7

8

9

10

11

Start thema
Literatuur

Start Cito M8 groep 8

Hoofdluiscontrole

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

31

Start Cito M toetsten

26

27

Inloopochtend schoolmaatschappelijk werk
08:30 uur

Februari 2020
Maandag

3

Dinsdag

4

Woensdag

5

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

Studiedag

10

11

12
Rapport mee

Studiedag

17

18

19

20

21

22

23

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

24

25

26

27

28

29

Start thema
Flora en fauna
Hoofdluiscontrole

Maart 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

Ouder-kind gesprekken
en voorlopig advies
groep 7

9

5

6

7

8

Inloopochtend
08:30 uur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Inloopochtend schoolmaatschappelijk werk
08:30 uur

Studiedag

Ouder-kind gesprekken
en voorlopig advies
groep 7

April 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Paasactiviteit

Goede vrijdag

15

16

17

Eindtoets groep 8

Eindtoets groep 8

Koningsspelen

22

23

13

14

Tweede Paadag

20

21

Eerste Paasdag

18

19

24

25

26

Inloopochtend
08:30 uur

27

28

29

30

1 mei

2 mei

3 mei

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Mei 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

27 april

28 april

29 april

30 april

1

2

3

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

4

5

6

7

8

9

10

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

11

12

13

14

15

16

17

Start thema
Menselijk lichaam

Avondvierdaagse
18:00 uur

Avondvierdaagse
18:00 uur

Avondvierdaagse
18:00 uur

19

20

21

22

23

24

Schoolreisje
groepen 1 t/m 6

Hemelvaartsdag

Vrij

27

28

29

30

31

Hoofdluiscontrole
Avondvierdaagse 18:00 uur

18

25
Start cito eindtoetsen

26

Eerste Pinksterdag

Juni / Juli 2020
Maandag

1

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

19

20

21

27

28

Tweede Pinksterdag

8

Studiedag

15

16

Inloopochtend schoolmaatschappelijk werk
08:30 uur

17

18

Bedankmiddag ouders

22

23

24

25

Kennismakingsmiddag
12:30 uur

29

26
Uitstuif

30

1 juli

2 juli

3 juli

4 juli

5 juli

Musical

Rapport mee
14:00 uur

Afscheidsdag

Vakantie tot 17 augustus,
12:00 uur uit!

Zomervakantie

Zomervakantie

Openbare Basisschool De Fuut
Avegaar 85
1141 JL Monnickendam
telefoon: 0299 653577
email: info@obsdefuut.nl
www.obsdefuut.nl

Op obs De Fuut leren wij met lef!

