Informatieboekje en kalender
2019-2020

Beste Ouders,
Hierbij het informatieboekje en de kalender van de Klimop.
Wij hopen dat u de kalender op een in het oog springende plaats zult ophangen.
Met vriendelijke groet,

Het team van de Klimop.

R.K. Basisschool Klimop
Burgemeester Pabstlaan 3-5
2132 XE Hoofddorp
telefoon 023-5613216
email info@bs-klimop.nl
website : www.bs-klimop.nl
directeur: Antoine Peters
kernteamleider: Barbara Halverstad

De school is gesticht door en staat onder het bestuur van:
Stichting Meer Primair
Postbus 223
2130 AE Hoofddorp
www.meerprimair.nl
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Teamsamenstelling
Onderbouw:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2D
Groep 1/2E

Middenbouw:
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B

Bovenbouw
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

juffrouw Kirsten Blom k.blom@bs-klimop.nl
juffrouw Andrea Auer en juffrouw Bianca Pronk
a.auer@bs-klimop.nl b.pronk@bs-klimop.nl
juffrouw Monique Luiten en juffrouw Petra van Rijn
m.luiten@bs-klimop.nl p.vanrijn@bs-klimop.nl
juffrouw Jeanet Klomp en juffrouw Michelle Stevens
j.klomp@bs- klimop.nl m.stevens@bs-klimop.nl
juffrouw Marja Diependaal en juffrouw Petra van Rijn
m.diependaal@bs-klimop.nl p.vanrijn@bs-klimop.nl

juffrouw Elvira de Ridder en juffrouw Michelle Stevens
e.deridder@bs-klimop.nl m.stevens@bs-klimop.nl
juffrouw Paulien de Goede p.degoede@bs-klimop.nl
juffrouw Monika Hahnemann m.hahnemann@bs-klimop.nl
meester Stefan de Jong en juffrouw Karen Beijer
s.dejong@bs-klimop.nl k.beijer@bs-klimop.nl
juffrouw Caroline Audeneart en juffrouw Yvonne Naaijen
c.audenaert@bs-klimop.nl y.naaijen@bs-klimop.nl
juffrouw Esther Rijken en juffrouw Marloes Lambriex
e.rijken@bs-klimop.nl m.lambriex@bs-klimop.nl

meester Clint van Lunteren c.vanlunteren@bs-klimop.nl
juffrouw Yvonne Lek en juffrouw Ellen Leusink
y.lek@bs-klimop.nl e.leusink@bs-klimop.nl
juffrouw Loes Augustinus en juffrouw Esther Rijken
l.augustinus@bs-klimop.nl e.rijken@bs-klimop.nl
meester Jasper van Haaren j.vanhaaren@bs-klimop.nl
juffrouw Caro Landwaart c.landwaart@bs-klimop.nl
juffrouw Renee Bosse r.bosse@bs-klimop.nl

Wendela Peppelman/
Caroline Audenaert
Maud Friedel
Patrick Snijders
Herma Karelse
Margot Wilderdijk
Berdien Heinen
Sandra Smit (ondw.ass.)
Roos Verkerk (ondw.ass.)
Maureen Sandbergen
Antoine Peters
Barbara Halverstad
Marion van Warmerdam

interne begeleiding
w.peppelman@bs-klimop.nl c.audenaert@bs-klimop.nl
vakleerkracht gymnastiek (1 t/m 8) ma, di
m.friedel@bs-klimop.nl
vakleerkracht gymnastiek (1 t/m 8) do, vrij
p.snijders@bs-klimop.nl
h.karelse@bs-klimop.nl
passend onderwijs, ma, di m.wilderdijk@bs-klimop.nl
remedial teacher, ma, di, wo, do ochtend
b.heinen@bs-klimop.nl
ondersteuning, ma t/m vrij s.smit@bs-klimop.nl
ondersteuning, ma t/m do r.verkerk@bs-klimop.nl
ondersteuning, ma t/m vrij m.sandbergen@bs-klimop.nl
directeur, ma, di, wo, do directie@bs-klimop.nl
kernteamleider, wo, do, b.halverstad@bs-klimop.nl
directie secretaresse, ma en do
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Wali Gholamnabi

m.vanwarmerdam@bs-klimop.nl
conciërge ma, wo en vrij w.gholamnabi@bs-klimop.nl

Schooltijden
Voor groep 1 t/m 8:
‘s morgens 08.30 - 11.45 uur
‘s middags 13.00 - 15.15 uur

woensdag 08.30 – 12.00 uur
woensdagmiddag vrij

Het is prettig wanneer alle groepen op tijd en rustig kunnen beginnen. Daarom vragen wij
u er voor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Vooral aan ouders die hun
kinderen in de klas brengen, vragen wij het afscheid niet onnodig te rekken en eventuele
mededelingen zo kort mogelijk te houden. Na schooltijd heeft de leerkracht meer
aandacht en tijd voor uw vragen.
De schooldeuren gaan 10 minuten voor de aanvang van de lessen open.
Overblijven, voor- en naschoolse opvang
TSO, de tussenschoolse opvang ofwel “overblijven”, wordt georganiseerd door
Happykids.
Tussen de middag kunnen kinderen dus overblijven op school. Zij moeten zelf eten en
drinken meenemen.
De kosten voor het overblijven bedragen € 2,95 per keer.
Opgeven voor TSO kunt u doen via www.happykids.nl
BSO (voor- en naschoolse opvang) wordt georganiseerd door verschillende organisaties
uit de omgeving. Ouders zijn hierin vrij om een keuze te maken.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen

zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019
zaterdag 21-12-2019 t/m zondag 05-01-2020
zaterdag 15-02-2020 t/m zondag 23-02-2020
vrijdag 10-04-2020
zaterdag 11-04-2020 t/m maandag 13-04-2020
zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020
donderdag 21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020
zaterdag 30-05-2020 t/m maandag 01-06-2020
zaterdag 04-07-2020 t/m zondag 16-08-2020
maandag 28 oktober, maandag 6 januari, vrijdag 14 februari,
maandag 24 februari, donderdag 9 april, maandag 15 juni,
vrijdag 3 juli

Vrijdagmiddag vrij groepen 1 t/m 4:
20 september, 18 oktober, 15 november, 31 januari, 6 maart, 27 maart, 24 april.
Donderdagmiddag vrij groepen 1 t/m 4:
5 december
Vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen:
vrijdagmiddag 20 december, vrijdagmiddag 12 juni
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Gymtijden 2019-2020
Maandag - FBK-hal, Maud Friedel
08.30 uur
09.15 uur
4A
09.15 uur
10.00 uur
4B
10.00 uur
10.15 uur
pauze
10.15 uur
11.00 uur
5A
11.00 uur
11.45 uur
5B
13.00 uur
13.45 uur
14.30 uur

-

13.45 uur
14.30 uur
15.15 uur

6B
6A
7A

Dinsdag – het speellokaal en FBK-hal, Maud Friedel
08.45 uur
09.25 uur
1/2A
09.25 uur
10.05 uur
1/2B
10.05 uur
10.45 uur
1/2C
10.45 uur
11.25 uur
1/2D
13.00 uur
13.55 uur
14.35 uur

-

13.45 uur
14.35 uur
15.15 uur

1/2E
4A
4B

Donderdag - FBK-hal, Patrick Snijders
08.30 uur
09.15 uur
7A
09.15 uur
10.00 uur
7B
10.00 uur
10.15 uur
pauze
10.15 uur
11.00 uur
8A
11.00 uur
11.45 uur
8B
13.00 uur
14.05 uur

-

14.05 uur
15.10 uur

3B
3A

Vrijdag - FBK-hal, Patrick Snijders
08.30 uur
09.15 uur
6B
09.15 uur
10.00 uur
6A
10.00 uur
10.15 uur
pauze
10.15 uur
11.00 uur
5B
11.00 uur
11.45 uur
5A
13.00 uur
13.45 uur
14.30 uur

-

13.45 uur
14.30 uur
15.15 uur

7B
8A
8B

De groepen 1 en 2 hebben gymnastiek in het speellokaal in de school, de groepen 3 t/m
8 hebben gymnastiek in de Fanny Blankers Koenhal.
Om 8.20 uur gaan de deuren open van de Fanny Blankers Koenhal.
Tijdens de gymlessen moeten de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymkleding dragen.
Voor jongens en meisjes zijn dit een gymbroek en een T-shirt, de meisjes mogen ook in
een gympakje komen. Om ongelukken te voorkomen en vanuit hygiënisch oogpunt
moeten alle kinderen gymschoenen dragen.
Sieraden e.d. worden ook vanwege veiligheid tijdens de les bewaard bij de leerkracht op
een tafel in de gymzaal. De leerkracht is niet aansprakelijk bij verlies van sieraden e.d..
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Verzuim
Kan uw kind de school niet bezoeken, laat u het dan weten, anders maken we ons nodeloos ongerust.
Belt u wel vóór schooltijd (8.20 uur), zodat niet steeds een les wordt verstoord.
De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaalde omstandigheden
verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen.
Deze ‘gewichtige redenen’ zijn:
 jubilea van naaste familie, uitgezonderd het 12 ½ jarig huwelijk;
 overlijden van naaste familie;
 gezinsomstandigheden die het noodzakelijk maken dat u er een aantal dagen
tussenuit gaat. Hiervoor is een verklaring van een arts of maatschappelijk werker
nodig.
Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u terdege rekening te houden met de vakantieregeling.
Buiten de schoolvakanties om zal in principe GEEN TOESTEMMING worden verleend om
op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen waarin u aannemelijk kunt maken
(bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring) dat u niet in de schoolvakanties
op vakantie kunt gaan, kan de schoolleiding bij hoge uitzondering hiervoor toestemming
geven.
Vrijaf ter voorkoming van ‘file-leed’ is geen gewichtige reden.
Verzoeken dienen tenminste 8 weken vooraf te worden gedaan, aangezien in sommige
gevallen overleg noodzakelijk is met de leerplichtambtenaar.
Voorkom teleurstellingen en onwettige handelingen van uw of onze kant!
Oudergesprekken
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 3 keer per jaar een rapport. De kinderen van
groep 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport als zij doorgaan naar groep
3. Voor de overige kleuters is er een oorkonde.
Bij het eerste en het tweede rapport is er een gesprek met alle ouders. Hoewel de
kleuters geen rapport krijgen is er wel een gesprek met de ouders.
Wanneer ouders en/of leerkrachten het nodig vinden kan er altijd tussentijds een
afspraak gemaakt worden.
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn de oudergesprekken gepland in de week van 25 november
voor het eerste rapport en op in de week van 23 maart voor het tweede rapport.
Voor de groepen 6 en 7 vinden in de week van 15 juni de voorlopigadvies gesprekken
plaats.
Voor groep 8 vinden de definitieve adviesgesprekken plaats in de week van 10 februari.
Naar aanleiding van het laatste rapport worden niet alle ouders uitgenodigd maar zijn er
facultatieve oudergesprekken in de week van 22 juni waarbij wij u uitnodigen indien daar
aanleiding voor is of waarvoor u kunt intekenen indien u dat wilt.
Gezond gedrag, op woensdag fruit
In het kader van gezond gedrag maken wij kinderen bewust van wat zij eten. Een van de
activiteiten is woensdag fruitdag. Het is de bedoeling dat alle kinderen op woensdag fruit
of groente meenemen.
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Godsdienst/levensbeschouwing
De Klimop is een katholieke basisschool. Dit houdt in dat godsdienst en
levensbeschouwing een vast onderdeel van het lesrooster zijn. Juist in die lessen
proberen wij de kinderen de waarden te leren van het samen-leven op deze wereld. Voor
de godsdienstlessen maken wij gebruik van projecten.
Op de Klimop werken wij met de methode “Hemel en aarde”. Deze methode geeft 5 keer
per jaar een (actueel) themanummer uit.
De thema’s voor dit schooljaar zijn:
Ontmoeting – herfst 2019
Als je iemand anders ontmoet, kan er een wereld voor je open gaan. Je krijgt een beeld
van iemands ideeën, ervaringen en verhalen, waardoor je eigen wereld wordt verrijkt. Een
ontmoeting vraagt ook iets van je, bijvoorbeeld de bereidheid om je open te stellen of om
juist je grenzen aan te geven. Een nummer met veel verhalen over bijzondere
ontmoetingen, opmerkelijke rituelen voor begroetingen en pret omdat die ander zoveel
anders is. En jij dus ook.
Geschenk
– Kerstmis 2019
Op weg naar december gaan we het hebben over geschenken. Een cadeau ontvangen en
waarderen of een mooi cadeau bedenken en geven is een kwestie van levenskunst. Met
een geschenk kun je laten voelen wat er echt toe doet, kun je vieren wat belangrijk voor je
is. We denken na over wat een geschenk mooi maakt. Wat momenten zijn waarop je
geschenken kunt geven. En dat, als je er oog voor hebt, het leven zelf eigenlijk een
cadeautje is.
Ritme
– winter 2020
Het begint misschien met een liedje dat je kunt meeklappen of waarop je kunt dansen. De
ene beweging die de andere uitlokt. De accenten die steeds terugkomen, het patroon dat
zich aandient, dat je oproept en waaraan je je kunt overgeven. Zo gaat het niet alleen in
liedjes. Een dag of een week kan een ritme hebben. Je lijf heeft een ritme. Zelfs een
kunstwerk kan een ritme hebben. En als iets een ritme heeft, kun je er ook tegenin gaan.
Dwars er tegenin!
Steen
– Pasen 2020
Er is niets zo gewoon als een steen en toch zijn er heel veel bijzondere stenen. Er is
misschien niets anders in de natuur dat zo vaak als symbool gebruikt wordt. Denk aan
grafstenen, aan de Ka’aba, aan een medicijnwiel, aan de Steen der Wijzen, aan
Stonehenge, hunebedden, de steen des aanstoots en de steen op je maag. Een nummer
met veel verhalen, rituelen en bijzondere stenen. Een prachtige bedding voor de
Paasperiode.
Kleur
– zomer 2020
Een kleur doet iets met je. Mensen gebruiken kleuren heel bewust om een sfeer of gevoel
op te roepen, om betekenis te verlenen. Denk aan bijvoorbeeld rode
waarschuwingslampjes, aan schutkleuren, aan zwarte of witte rouwkleuren, aan de kleuren
van het kerkelijk jaar, of -misschien wat ouderwets- blauw en roze voor jongens en meisjes.
Een nummer met veel onderzoekende lessen over wat kleur met je doet. En die ene
dichtregel die af en toe voorbij komt: ‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd
is’.
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Ouderraad
De ouderraad heeft als doel aanvullende activiteiten op school te organiseren. Aanvullend
op het gewone programma, waardoor de sfeer en de gezelligheid verhoogd wordt. Het
bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die er plezier in hebben om dit te
doen; natuurlijk in nauwe samenwerking met het schoolteam. De activiteiten kosten
echter vaak geld. Om deze kosten te dragen wordt er aan alle ouders een bijdrage
gevraagd. Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend de ouderbijdrage voor 31 oktober te
betalen.
In de afgelopen jaren heeft de oudervereniging het volgende georganiseerd/gefinancierd:
- Diverse activiteiten rond de feestdagen
- Barbecue voor ouders, leerlingen en team
- Buitenschoolse sportactiviteiten zoals, basketbal, peanutbal,voetbal en
schoolatletiek
- Attentie bij eerste communie
- Avondvierdaagse voor de groepen 1 t/m 8
- Schoolfotograaf
- Schoolreisje
- Sinterklaas (cadeautjes)
- Kerstdiner
- Paasontbijt
Om deze activiteiten ook dit jaar weer te kunnen uitvoeren vragen wij de ouders hun
bijdrage over te maken. Wij vragen u vriendelijk uw betaling voor 31 oktober over te
maken op girorekening NL81 INGB 0007 7446 91 t.n.v. Ouderraad Basisschool Klimop,
onder vermelding van de naam, achternaam en groep van uw kind/kinderen.
Wettelijk gezien kan de ouderbijdrage niet verplicht gesteld worden.
Momenteel bestaat het bestuur uit:
Mevr. Jennifer Spring in ‘t Veld (voorzitter)
Mevr. Mieke Nieuwenhuisen (penningmeester)
Mevr. Stella Schonk (secretaris/plaatsvervangend voorzitter)
Het emailadres van de oudervereniging is OR@bs-klimop.nl.
Medezeggenschapsraad
Meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak geworden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school
zit die bij uw kind past. Enkele jaren geleden is dit meebeslissen en meedenken zelfs
geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De wet zegt dat elke basisschool een
medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Die raad bestaat voor de helft uit leden die
rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die
rechtstreeks uit en door de ouders worden gekozen. De directeur van de school heeft een
adviserende stem.
De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid, onderling overleg en gelijke
behandeling van mannen en vrouwen. Bovendien wordt gewaakt tegen discriminatie. De
MR zal tevens meedenken en het team/schoolbestuur adviseren over het schoolwerkplan,
maar ook over allerlei andere zaken die betrekking hebben op het onderwijs op de school
van uw kind.
De MR is bevoegd tot:
 bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen;
 het doen van voorstellen aan het bestuur.
Onderwerpen die u behandeld wilt hebben, kunt u doorgeven aan een van de leden van
de MR.
De raad bestaat uit de volgende leden:
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Namens de ouders:
Wouter Brand
Roelof van Laar
Rutger Steenbrink
Vanessa Huizinga
Namens de leerkrachten:
Barbara Halverstad
Michelle Stevens
Marloes Lambriex
Het emailadres van de medezeggenschapsraad is mr@bs-klimop.nl
Graag willen wij als Medezeggenschapsraad (MR) van de Klimop het volgende onder uw
aandacht brengen. Door de continue ontwikkelingen op onze school en de aanschaf van
nieuwe lesmethodes heeft de MR een aantal jaren geleden besloten een beroep te doen
op de ouders voor een extra vrijwillige bijdrage van € 20,00 per kind.
Deze bijdrage is met name bedoeld om een aantal additionele aankopen te kunnen doen
zoals werkboekjes en materialen voor Onderbouwd voor de kleuters, de Techniektorens
en de werkboekjes voor onder andere de nieuwe zaakvak methodes, studerend lezen,
studievaardigheden, rekenen, spelling en verkeer.
Wij zijn als MR van mening, op basis van de terugkoppeling van zowel ouders als
kinderen, dat deze materialen bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. De werkboekjes voor de nieuwe methodes (in kleur) sluiten zo goed aan bij de
totale lesbeleving, dat wij denken dat het wenselijk is deze te gebruiken. Het budget dat
voor leermiddelen door de overheid beschikbaar wordt gesteld, maakt het niet mogelijk
om al het bij de methodes behorende verbruiksmateriaal aan te schaffen, dat op de
Klimop jaarlijks door de kinderen bij de methodes wordt gebruikt. Vandaar dat wij een
beroep doen op de ouders hier een bijdrage aan te leveren. Let wel, deze bijdrage is
vrijwillig en mag eventueel worden verhoogd of verlaagd indien gewenst. Wij hopen van
harte dat u zich hierin kunt vinden.
Schoolkamp
De groepen 8 gaan jaarlijks op schoolkamp. Het kamp voor de groepen 8 vindt plaats op
woensdag 3 t/m vrijdag 5 juni. De kosten voor het kamp voor groep 8 bedragen
omstreeks € 90,00 per leerling.
Jeugdtijdschriften
Ook dit jaar is er weer gelegenheid voor uw kind zich te abonneren op een jeugd-tijdschrift of diverse boekenseries, zoals Bobo, Okki, Taptoe, Hello You, Boekentoppers,
Leesleeuw en Lijsters. Wij raden u aan de folders die uw kind in de eerste weken van het
schooljaar mee naar huis neemt, goed te lezen.
Bibliotheek/documentatiecentrum
Onze bibliotheek is dagelijks een uur geopend. De bibliotheek wordt “gerund” door
biebmoeders. Dit is een gezellige klus. Je leert de hele school kennen.
Op dit moment loopt alles op rolletjes. Om dat zo te houden zijn we nu al op zoek naar
ouders die in de bibliotheek willen helpen. Door het vertrek van kinderen in groep 8
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vertrekken er ook regelmatig ouders die nu nog helpen. Wij zijn daarom op zoek naar
ouders die willen helpen met:
 het uitlenen van boeken
 de inkoop van nieuwe boeken
 het repareren van boeken
 het verwerken van nieuwe boeken
Indien u hier interesse in heeft wordt u van harte uitgenodigd om eens te komen kijken in
de bibliotheek van de school en tevens kennis te maken met de biebmoeders.
Heeft u nog vragen of wilt u inlichtingen, dan kunt u terecht bij juffrouw Marloes in groep
5B of een mail sturen naar m.lambriex@bs-klimop.nl .
Excursies
Buiten het traditionele schoolreisje komt het voor dat een groep binnen het onderwijsprogramma op excursie gaat. Om budgettaire redenen kunnen we voor particulier vervoer
(auto) door ouders kiezen. Indien u hier onoverkomelijke bezwaren tegen heeft, wilt u ons
dit dan aan het begin van het schooljaar schriftelijk laten weten?
Fietsen
Fietsen moeten voorzien zijn van een standaard en op de daarvoor bestemde plaats
worden gestald.
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan op het schoolterrein te fietsen!
Dit geldt voor de kinderen en voor volwassenen.
Overigens aanvaardt de school geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan of
diefstal van gestalde fietsen.
Scholieren ongevallen verzekering
Vaak bestaan er veel onduidelijkheden rond de schoolverzekering. Voor alle duidelijkheid
dus het volgende over de ‘scholieren ongevallen verzekering’:
 alle leerlingen en leerkrachten zijn verzekerd;
 bij excursies, schoolkamp en dergelijke zijn de leerlingen, leerkrachten en ouders die
meegaan ter begeleiding automatisch meeverzekerd;
 de verzekering dekt alleen schade die niet te verhalen is op uw eigen verzekering.
Tips
* Voorzie laarzen, jassen, tassen, gymkleding e.d. van naam.
* Voorzie de jas van uw kind van een lusje.

Schoolafspraken
SAMEN ZORG DRAGEN VOOR …..?
We zijn allemaal gelijk en toch anders. Dit is het unieke van de mens!
Op onze school willen we, met waarin we verschillen en met wat ons van elkaar
onderscheidt, een leefsfeer scheppen waarin we elkaar accepteren en respecteren, zodat
er een gevoel van veiligheid en geborgenheid is voor alle mensen, die bij onze school willen
horen.
Om die goede sfeer op onze school te hebben, is een aantal gedragsregels
opgesteld voor zowel de leerlingen, de leerkrachten als de ouders.
Kanjerregels
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De uitgangspunten bij ons op school zijn de afspraken die voortkomen uit de Kanjertraining
(zie voor meer informatie de schoolgids):






We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
We werken samen.
We hebben plezier.
We doen mee.

Naast de Kanjerafspraken hebben we nog een aantal praktische afspraken:
 [AP1]Tien minuten voor aanvang van de lessen gaan de buitendeuren open.
De leerkrachten zijn bij binnenkomst van de kinderen in hun lokaal aanwezig.
Bij het naar binnen en naar buiten gaan wordt gebruik gemaakt van de afgesproken inen uitgangen. Leerkrachten, ouders en kinderen zorgen er voor dat de lessen op tijd
kunnen beginnen.
 De leerkrachten zijn tijdens de pauze op de speelplaats om er op toe te zien dat de
kinderen plezierig met elkaar omgaan. Wanneer er een probleem ontstaat, lossen de
kinderen dit op volgens de Kanjermethode. Lukt dit niet, of heerst er het gevoel dat er
daadwerkelijk onrecht is aangedaan, dan gaat het kind naar een leerkracht toe om te
vertellen wat er aan de hand is.
Een kind dat verbaal of lichamelijk geweld gebruikt, is altijd fout en zal daar op
aangesproken worden. Onder geweld verstaan wij in ieder geval: uitschelden, grof
taalgebruik, het uitsluiten van kinderen, dreigende groepsvorming, pesten en het
gebruik van handen en voeten bij agressieve uitingen.
Wanneer een kind zich ernstig, of bij voortduring misdraagt, zullen er door de leiding
van de school in overleg met de betrokken leerkrachten maatregelen getroffen worden.
In die situatie worden ouders altijd op de hoogte gebracht.
[AP2]
 Kinderen die op de fiets komen zetten hun fiets in de daarvoor bedoelde rekken.
Schade aan fietsen toegebracht, is helaas niet op de school te verhalen.
Op de speelplaats mag niet worden gefietst.
 Op school is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Wij hebben deze
afspraak gemaakt om misbruik te voorkomen. Leerlingen mogen wel een mobiele
telefoon meenemen maar deze moeten zij uitzetten/geluid uit zodra zij in de klas
komen. Er is afgesproken dat leerkrachten geen telefoons in bewaring nemen. Wij
kunnen hiervoor geen verantwoording nemen. Indien wij zien dat leerlingen hun mobiel
gebruiken onder schooltijd wordt deze door de leerkracht ingenomen. De volgende dag
krijgt de leerling de telefoon dan weer terug.
 In de klas worden geen petten gedragen.
 Wanneer een kind jarig is, mag het trakteren in de klas en de klassen rond.
In groep 1/2 zijn ouders welkom bij het vieren van de verjaardag van hun kind.
De kinderen van de kleuterbouw gaan langs de groepen 1 t/m 4. De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 gaan langs bij de groepen boven en de groep onder hen. Daarnaast
mogen zij langs gaan bij andere medewerkers die niet voor de klas staan.
 Gevonden spulletjes en kleding worden in een daarvoor bestemde kist gedaan. Deze
kist staat bij de lerarenkamer/bibliotheek. Tijdens de ouderavonden worden de
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gevonden voorwerpen uitgestald op het podium zodat de ouders en kinderen kunnen
kijken of er nog iets van hen tussen ligt.
 Als een leerling vanwege een blessure niet mee kan doen met gymnastiek,
dan wordt bij de groepsleerkracht of bij de vakleerkracht door de ouders gemeld.
Zonder gymkleding of gymschoenen kunnen leerlingen niet deelnemen aan de
gymnastiekles.
Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de gymnastiekles blijven in de klas.
 Wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben over hun kind, dan wenden
zij zich in eerste instantie altijd tot de groepsleerkracht. U kunt altijd een afspraak
maken met de leerkracht van uw kind. Komt u met de leerkracht(en) niet tot
overeenstemming of bent u over het gesprek niet tevreden, dan kunt u zich tot de
directie wenden. Korte berichtjes kunnen voor schooltijd doorgegeven worden.
Wilt u meer inhoudelijk praten dan verzoeken we u met de leerkracht een afspraak te
maken. Praktische opmerkingen mogen per email naar de leerkracht gestuurd worden,
inhoudelijke zaken graag mondeling bespreken.
 Dieren worden niet tot de school toegelaten. Indien voor een spreekbeurt de
aanwezigheid van een dier toch gewenst is, gaat dit in overleg met de leerkracht.
 Roken is op het schoolplein en in school verboden.
 Tijdens de schooluren wordt er niet gesnoept, behalve bij traktaties. Kauwgom is op
school verboden.
 Skates, rolschaatsen, steppen, skateboarden e.d. zijn niet toegestaan in de pauze van
de school. Steppen mogen niet in school worden geparkeerd.
 Boeken uit de bibliotheek mogen niet mee naar huis worden genomen.
 Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein. Dit in verband met kinderen die bang
zijn voor honden. Wilt u met uw hond vóór het hek van de school wachten?
Met vriendelijke groeten,
mede namens het team, Antoine Peters, directeur
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