PRAKTISCHE INFORMATIE
Schooljaar 2021-2022

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

(Inloop vanaf 8.15 uur)

8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur (voor groep 5 t/m 8)

Ochtendpauze:
In de ochtend hebben de leerlingen een korte pauze. Als school verstrekken we fruit aan alle leerlingen. U betaalt
hiervoor een ouderbijdrage.
Gymles:
Voor groep 1-2 vinden de gymlessen plaats in de kleuterspeelzalen, op het schoolplein en soms in de klas. De
kleuters hebben geen extra gymspullen nodig. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen (op dinsdag óf vrijdag) een
blokuur gymles in de gymzaal van ‘Wijkcentrum MFC Brukske’. Hiervoor hebben de kinderen gymkleding en
gymschoenen nodig. Er is geen voorgeschreven tenue.
Groep 3 t/m 6 gaat lopend naar de gymzaal. De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan met de fiets.
Ouderportaal:
Het ouderportaal is een communicatiemiddel tussen school en ouders. Via het ouderportaal geven we informatie
door, die van belang is voor de groep van uw kind en/of de hele school. Ook worden de oudergesprekken
gepland via het ouderportaal. Bij de start op de Hommel krijgt u een code (‘token’) waarmee u zich kunt
aanmelden voor het ouderportaal.
Ziekte / verlof:
Wanneer een leerling ziek is, moet dat nog dezelfde ochtend voor aanvang van de lessen worden gemeld via het
ouderportaal (bij ‘absenties’), bij de groepsleerkracht (tussen 8.00 uur en 8.30 uur).
Indien u verlof nodig heeft, kunt u dit aanvragen bij de directeur. Hiervoor zijn op school speciale formulieren
beschikbaar, bij de administratie. U hoeft geen verlof aan te vragen wanneer een leerling korter dan een dagdeel
afwezig is. (We zijn ermee bezig om de verlofaanvragen ook via het ouderportaal te laten lopen.)
Overblijven:
Onder begeleiding van overblijfouders kan er op school worden gegeten, gedronken en gespeeld. Indien u
gebruik wilt maken van het overblijven, kunt u het formulier invullen en inleveren wat u aan de start op de Hommel
hebt ontvangen. Het overblijven kost €1,50 per keer.
Dagelijks wordt geïnventariseerd welke kinderen die dag overblijven. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van
huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk. Snoep, chips en frisdrank zijn tijdens het overblijven dan ook niet
toegestaan. Het is belangrijk dat de drinkbekers en broodtrommels duidelijk voorzien zijn van naam en groep.
Buitenschoolse opvang:
Kinderopvang ’t Nest biedt, in het gebouw naast onze school, voor- en naschoolse opvang. De voorschoolse
opvang gaat (in principe) open om 7.30 uur. De naschoolse opvang sluit om 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u
terecht bij een van de medewerkers van ‘t Nest: Tel: 06-19414709 of www.kinderopvanghetnest.nl

Voor uitgebreidere informatie, zie onze schoolgids op de website!

p.c. Daltonschool de Hommel
Oostsingel 39
5802 AM Venray

0478-550222
info@bsdehommel.nl
www.bsdehommel.nl

KALENDER
Schooljaar 2021-2022

Vakanties, studiedagen, bijzonderheden
06-09-2021

Start schooljaar

16-09-2021 / 20-09-2021 / 21-09-2021

Kennismakingsgesprekken

25-10-2021 t/m 29-10-2021

Herfstvakantie

17-11-2021

Studiedag (alle groepen vrij)

23-11-2021 / 25-11-2021

Facultatieve oudergesprekken

03-12-2021

Sinterklaasviering

06-12-2021

School start om 10.00 uur

23-12-2022

Kerstviering

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Kerstvakantie

14-01-2022

Studiedag (alle groepen vrij)

17-01-2022 t/m 11-02-2022

Toetsweken (CITO)

09-02-2022

Studiedag (alle groepen vrij)

24-02-2022

Rapport mee naar huis (groep 3 t/m 8)

25-02-2022

Carnavalsviering

28-02-2022 t/m 04-03-2022

Carnavalsvakantie

08-03-2022 / 14-03-2022 / 16-03-2022

Oudergesprekken

16-03-2022

Nationale Daltondag

15-04-2022

Studiedag (alle groepen vrij)

18-04-2022

Tweede Paasdag (alle groepen vrij)

22-04-2022

Koningsspelen

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Meivakantie

08-05-2022

Moederdag

26-05-2022 / 27-05-2022

Hemelvaart (alle groepen vrij)

06-06-2022

Pinksteren (alle groepen vrij)

07-06-2022 t/m 30-06-2022

Toetsweken (CITO)

09-06-2022 t/m 12-06-2022

Avondvierdaagse

19-06-2022

Vaderdag

01-07-2022

Studiedag (alle groepen vrij)

08-07-2022

Rapport mee naar huis (alle leerlingen)

11-07-2022 / 13-07-2022 / 14-07-2022

(Facultatieve) oudergesprekken

21-07-2022

Kennismakingsmiddag in de nieuwe groep

22-07-2022

Laatste schooldag (alleen de ochtend)

25-07-2022 t/m 02-09-2022

Zomervakantie

