Bewegingsonderwijs
In ons gebouw is een speellokaal voor leerlingen uit de voorbouw (groepen 1 en 2). De kinderen
mogen nog spelen in hun ondergoed. Gymschoenen speciaal voor binnen gebruik zijn verplicht.
Gymschoenen met elastiek of klittenband zijn handig en raden wij dan ook aan. Sportschoenen met
zwarte zolen mogen niet in de zaal worden gebruikt. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Van
de leerkracht van uw kind hoort u op welke dagen er gymnastiek gegeven wordt.
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles in onze sportzaal. Alle gymlessen worden
door de vakleerkrachten, Alex Kuipers en Michelle Vos gegeven.
Voor alle groepen geldt:
 De kinderen gymmen in een korte broek en shirtje of in een gympakje.
 Er wordt door alle kinderen na afloop verplicht gedoucht. Alleen na een schriftelijk, gemotiveerd
verzoek van de ouders kan hiervan worden afgeweken.
 Alle sieraden moeten worden afgedaan. Als uw kind oorbelletjes draagt die niet uit mogen of
kunnen, dan moeten deze worden afgeplakt. U geeft uw kind daarvoor dan pleisters mee. Het is
handig om in dat geval een rolletje leukoplast in de gymtas te doen. Ook polsbandjes e.d.
moeten afgedaan kunnen worden.
 De school is niet aansprakelijk voor verlies van of beschadigingen aan eigendommen.
 Gymschoenen zijn niet verplicht, maar wel wenselijk, in verband met mogelijke besmetting met
voetschimmel. De gymschoenen moeten een witte zool hebben
 Als uw kind een keer niet mag of kan gymmen, verzoeken wij u dat aan de leerkracht door te
geven.

Eten en drinken (‘tussendoortje’)
Gedurende de dag zijn er twee momenten waarop er wordt gegeten en gedronken. De eerste pauze
is rond 10.00 uur en is bedoeld om wat te drinken en eventueel iets kleins te eten. We denken aan
een stukje fruit, een sultana of liga, een blokje kaas of stuk komkommer. Het is beslist niet de
bedoeling dat er een complete maaltijd wordt genuttigd. Er mag geen snoep worden meegenomen.
Het eten en drinken voor de korte pauze komt in het krat bij de ingang van het lokaal. Het eten en
drinken voor de lunchpauze blijft in de tas van het kind. Wat drinken betreft gelden dezelfde regels
als voor het “tien-uurtje”. Verder geeft u uw kind natuurlijk voldoende brood en eventueel wat fruit
mee. Tijdens de grote pauze is er ook tijd om te spelen.

Trakteren op school
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren op school. We stellen het op prijs als dit een
gezonde traktatie is. Als uw kind bepaalde voedingsmiddelen niet mag eten (b.v. allergie), geeft u dat
dan door aan de leerkracht: er kan dan voor een verantwoord alternatief gezorgd worden.

Rollend naar school
In verband met het grote aantal spelende kinderen kunnen wij geen stepjes en skateboards op het
plein toelaten. Dit om ongelukken te voorkomen. Skeelers hebben we tot nu toe wel toegelaten. De
leerlingen moeten deze wel uittrekken bij de ingang. In school mag er niet geskeelerd worden. Het is
dan ook verstandig om de schoenen in een rugzakje mee te nemen. Fietsen moeten in de daarvoor
bestemde fietsenrekken worden geplaatst. Net voor – en na schooltijd en gedurende de lesuren mag

er niet op het plein gefietst worden. De leerlingen die in de buurt van de school wonen, worden
verzocht niet op de fiets naar school te komen.

Mobiele telefoons
Uitgangspunt van school is dat de kinderen in principe geen mobiele telefoon mee naar school
hoeven nemen. Ouders kunnen altijd naar school bellen en als dit nodig is kunnen kinderen ook van
de telefoon van school gebruik maken. Mocht een situatie er eens aanleiding toe geven dat een
leerling echt een mobiele telefoon mee moet nemen, gelden de volgende spelregels;
 Kinderen leveren de mobiele telefoon ’s morgens bij de leerkracht in.
 Telefoons staan uit. Zowel op plein als binnen school.
 School is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging.
 Bij verkeerd gebruik wordt de telefoon ingenomen en deze kan door ouders na schooltijd
opgehaald worden.

Gevonden voorwerpen
In de rode plunjezakken, die u kunt vinden in de glazen ruimte in de centrale hal, bewaren we de
gevonden voorwerpen. Een paar keer per jaar ruimen we de gevonden spullen op, nadat we dit
hebben aangekondigd in de nieuwsbrief. Kleine voorwerpen (ringetjes, horloges e.d.) worden apart
bij de administratie van de school bewaard. U kunt de administratie vinden op de tweede verdieping.
Hoofdluiscontrole
Zoals op elke school komt er ook bij ons af en toe hoofdluis voor. Dit is tegenwoordig een normaal
verschijnsel. Het is belangrijk dat er zo open mogelijk met het luizenprobleem kan worden
omgegaan. Iedereen kan een hoofdluisbesmetting oplopen, het heeft niets met hygiëne te maken
(de hoofdluis voelt zich juist lekker op schoon haar!). Preventie is vaak de beste methode. Elke ouder
koopt eenmalig voor zijn of haar kind een luizencape. In deze cape wordt de jas van het kind
gehangen. Op school hebben we een actieve groep ouders, de zogenaamde “pluizenouders”, die de
kinderen regelmatig op hoofdluis controleert. De groep “pluist” op advies van de GGD en wordt
begeleid door de jeugdverpleegkundige van deze organisatie. Alle nieuwe ouders krijgen bij
inschrijving van hun kind een brief met informatie over het pluizen. Aan de brief is een
antwoordstrook gehecht die ingevuld en geretourneerd kan worden als er bezwaar wordt gemaakt
tegen de controles. We verwachten van elke nieuwe ouder eenmalig € 9,- voor de uitgifte van een
luizencape. Als er hoofdluis bij uw kind wordt geconstateerd, wordt u daar onmiddellijk van op de
hoogte gesteld en verzoeken wij u uw kind te behandelen. Pas na behandeling mag uw kind weer
naar school. Alle ouders van een klas waarin hoofdluis is aangetroffen krijgen hiervan schriftelijk
bericht met het verzoek om hun kind de komende periode extra te controleren. Verder vinden er,
zolang het probleem niet is verholpen, extra controles plaats in de groep.

Nablijven op school
Uitgaande van het principe dat een kind met een goed gevoel aan het eind van de dag naar huis
moet gaan, kan het voorkomen dat een leerling nog even moet nablijven op school om bijvoorbeeld
een conflictje met een ander kind op te lossen of iets met de leerkracht recht te zetten. In dit geval
wordt u hierover (telefonisch) ingelicht door de leerkracht of de directie. Kinderen kunnen ook bij
toerbeurt een taak hebben bij het opruimen van de klas of het verzorgen van de planten e.d. De
zogenaamde Klassendienst. Zij moeten zelf aan u doorgeven als zij aan de beurt zijn.

Omgaan met materialen
We leren de kinderen om zorgvuldig met het materiaal van zichzelf en van anderen om te gaan. Dat
betekent ook dat ze zuinig moeten zijn met het schoolmateriaal. Spullen van school die kinderen
kapot maken, moeten dan ook worden vergoed. De leerlingen mogen geen boeken van school meer
naar huis nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.
De kinderen krijgen van school een pen (halverwege groep 4), liniaal, gum en (kleur) potloden. Deze
spulletjes blijven in school.

Ontruimingsoefeningen
Ook onze school heeft een ontruimingsplan. In overleg met Hulst Consultancy, een bedrijf dat door
het openbaar onderwijs is ingehuurd, is dit plan gemaakt. Een paar keer per jaar zal een
ontruimingsoefening gehouden worden. Iedere medewerker heeft een vaste taak. Veiligheid staat
voorop. De oefeningen zullen niet vooraf bekend zijn.

