


























Schooltijden                                                                                                                                         
                                      
Groep 1 tot en met 8
                                                                                 
Maandag: 8.30 – 14.30 uur                                                                                                                                                   
Dinsdag:    8.30 – 14.30 uur 
Woensdag:  8.30 – 12.30 uur                                                                                                                             
Donderdag:  8.30 – 14.30 uur
Vrijdag:  8.30 – 14.30 uur

We werken met een continurooster. Dit betekent 
dat alle kinderen tussen de middag samen met de 
leerkracht op school eten.

Fruit eten
Tijdens de ochtendpauze is er in alle klassen 
gelegenheid om gezamenlijk iets te eten en te 
drinken. Onze school meldt zich jaarlijks aan voor 
het EU-schoolfruit programma. Wanneer we hiervoor 
uitgeloot worden houdt dit in dat we drie keer per 
week een gezonde pauzesnack aanbieden in de 
vorm van groenten of fruit. Wanneer het project van 
start gaat én welke pauzesnack wordt aangeboden, 
wordt middels onze maandinfo gecommuniceerd. 
Wanneer uw kind een van de aangeboden 
pauzesnack niet lust, Mag uiteraard iets vanuit huis 
meegenomen worden.

ZIEKMELDEN, 
AFWEZIGHEID
Wanneer uw kind niet of niet op tijd op 
school kan komen, door bijvoorbeeld ziekte  
of bezoek aan een dokter , willen we dat 
graag voor schooltijd weten. U kunt dit het 
liefst voor 8:15 uur telefonisch doorgeven. 
Ons telefoonnummer is 0523 262299.

Hoofdluis
Na iedere vakantie worden alle leerlingen op 

hoofdluis gecontroleerd. Deze controle wordt 
door een aantal ouders gedaan. Zij gaan integer 

om met de resultaten van de luizencontrole. 
Mocht er hoofdluis zijn geconstateerd, wordt er 

door de eigen leerkracht contact opgenomen met 
de betreff ende ouders. Wij verwachten van alle 
ouders dat u zelf ook uw kind(eren) regelmatig 

controleert op de aanwezigheid van luizen. 
Wanneer uw kind luizen heeft, meld dit dan bij 

school en start direct met behandelen.

OBS de Kern
informatie

Studiedagen  
3 november 15 januari    17 juni  22 juni

Vakantieplanning

2020-2021 
                   

           

Herfstvakantie         12 t/m 16 oktober 

Kerstvakantie              
21 december t/m 1 januari 

Voorjaarsvakantie         22 t/m 26 februari 

Goede Vrijdag              2 april 

Tweede paasdag        5 april 

Meivakantie            
26 april t/m 7 mei 

Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 

  +vrijdag 

Tweede Pinksterdag  24 mei 

Zomervakantie   12 juli t/m 20 augustus 





Heeft u nog vragen? 
Bel of mail ons gerust! 

directie@bredeschooldekern.nl

0523 - 260181

Of kijk op onze website:
www.bredeschooldekern.nl


