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Schooltijden  

Maandag 08.30 uur - 12.00 uur 
13.00 uur - 15.00 uur 

Dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur 
13.00 uur - 15.00 uur 

Woensdag 08.30 uur - 12.30 uur  

Donderdag 08.30 uur - 12.00 uur 
13.00 uur - 15.00 uur 

Vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur  
13.00 uur - 15.00 uur (groep 1 t/m 4 ‘s middags vrij)  

 
Schoolvakanties en studiedagen 2018-2019 

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 4-1-2019 

Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m 1-3-2019 

Paasweekend 19-4-2019 t/m 22-4-2019 

Meivakantie  29-4-2019 t/m 3-5-2019 

Hemelvaart/Pinksteren+marge uren 30-5-2019 t/m 10-6-2019 

Zomervakantie 22-7-2019 t/m 30-8-2019 

 

Maandag 1 oktober 2018   

Vrijdag 22 februari 2019  Let op! Dit is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie.  

Dinsdag 11 juni 2019 Let op! Dit is de dinsdag na de vakantie in juni.  
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Inloop 
’s Morgens gaan de schooldeuren om 08.20 uur open. Bij slechte weersomstandigheden om 08.15 
uur. De school is via verschillende schooldeuren toegankelijk. Er is een in- en uitgang voor de 
groepen één en twee en een in- en uitgang voor de groepen drie tot en met acht. In verband met het 
op tijd beginnen van onze lessen sluiten de schooldeuren om 8.30u. en om 13.00u. Bent u wegens 
omstandigheden toch te laat, dan verzoeken wij de hoofdentree te gebruiken en bij de deur afscheid 
van uw kind te nemen.  
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan de leerlingen van groep 4 t/m 8 alleen de klas binnen. Wij willen u 
als ouder vragen om afscheid te nemen in de hal. De groepsleerkracht staat bij de klassendeur om 
uw kind te verwelkomen en eventuele vragen van uw kant te beantwoorden. Dit zorgt voor een rustige 
start in de klas voor alle kinderen.  
De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen in de klas gebracht worden door hun ouder(s). Voor groep 3 
geldt dit tot de Kerstvakantie, daarna zullen ook zij zelfstandig de klas ingaan.  
 
Parkeren fietsen en auto’s  
Wij vinden het belangrijk dat alle ouders en kinderen veilig de school kunnen bereiken. We willen alle 
ouders die op de fiets naar school komen dringend verzoeken om hun fiets bij de fietsen van de 
leerlingen te plaatsen. Dit maakt dat ook ouders met bijvoorbeeld een kinderwagen voldoende ruimte 
hebben op de stoep. 
Een tip van een ouder voor het parkeren van de auto is, om gebruik te maken van het parkeerterrein 
bij Hockeyvereniging Mijdrecht. Vanaf de parkeerplaats loopt u binnen een paar minuten naar school. 
Op deze manier heeft u even de tijd om met uw kind te praten over de dag en zorgen we met z’n allen 
voor de veiligheid van de kinderen.  
 
Ziekte 
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor 08.45 uur telefonisch doorgeven?  
 
Besmettelijke ziekten 
Mocht uw kind te maken krijgen met besmettelijke ziekten, verzoeken wij de ouders dit direct te 
melden bij de groepsleerkracht. Wij kunnen dan de (eventueel) noodzakelijke maatregelen treffen om 
besmetting van andere kinderen zoveel mogelijk te beperken.  
 
Speciale diëten/allergieën  
Wanneer uw kind bepaalde dingen niet mag eten of drinken verzoeken wij u dit aan te geven tijdens 
de kennismakingsgesprekken of zo spoedig mogelijk na constatering. Daarnaast willen wij u vragen 
om een aantal lekkernijen aan de groepsleerkracht te geven, zodat uw kind in het geval van een 
traktatie ook iets lekkers heeft.  
 
Jarig zijn en trakteren 
Een jarig kind mag in zijn/haar eigen klas zijn verjaardag vieren en trakteren aan de kinderen in de 
klas en de eigen leerkracht. Wilt u de dag van te voren met de leerkracht afstemmen?  
Wij vragen aandacht voor de inhoud van de traktaties voor de kinderen. Wij willen u verzoeken geen 
‘gevaarlijk snoep’ zoals lolly’s uit te delen. Daarnaast hebben wij de voorkeur voor een gezonde, 
beperkte traktatie.  
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes mogen niet door het kind of de ouder in de klas worden 
uitgedeeld. Alle kinderen zijn hier namelijk bij en zij willen natuurlijk ook graag komen. Uitnodigingen 
kunt u na schooltijd op het schoolplein uitdelen.  
 
Klassenagenda 
Indien het noodzakelijk is, dat er onder schooltijd een bezoek moet worden gebracht aan een dokter, 
tandarts, specialist of orthodontist, verzoeken wij u om dit tijdig in de klassenagenda op te schrijven.  
 
 
 
 
 
 



Gymnastiek 
De groepen 1 en 2 gymmen op school in de speelzaal. Elk kind heeft gymschoenen (voorzien van 
naam) nodig, deze blijven op school.  
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sporthal De Phoenix. Wilt u op maandag uw kind een tas met daarin 
gymkleding en gymschoenen meegeven? Wij willen u vragen om de tas de rest van de week thuis te 
houden, zodat de kleding gewassen kan worden en de kapstokken op school netjes blijven.  
Als uw kind geen gymkleding of gymschoenen mee heeft, gaat uw kind wel mee naar gym maar kan 
het niet deelnemen aan de activiteiten.  
 
Huiswerk  
Vanaf groep 5 ontvangt uw kind voor de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en 
techniek) leerhuiswerk één week voordat de toets plaatsvindt. Vanaf groep 6 ontvangen de kinderen, 
naast het leerhuiswerk, structureel één keer per week huiswerk om thuis te maken en weer in te 
leveren. In groep 7 zal dit twee keer per week zijn en in groep 8 drie keer per week.  
In groep 3 en 4 kan het zijn dat uw kind ook werk krijgt om thuis te oefenen, dit is incidenteel en 
afgestemd op uw kind.  
 
Spreekbeurten 
In groep 3 starten de kinderen met een ik-vertelbeurt zodat ze ervaring opdoen met voor de groep 
staan. Vanaf groep 4 staan er spreekbeurten en boekbesprekingen op het programma. In groep 6 
komt daar ook een werkstuk bij. Elk schooljaar ontvangt u een informatiebrief met daarin meer 
informatie over de groep waarin uw kind zit.  
 
Eten en drinken 
Elke ochtend hebben alle groepen een pauze. De kinderen kunnen dan iets eten en drinken, wat ze 
van thuis hebben meegenomen. Bij voorkeur wordt dit meegegeven in een bakje en een beker, zodat 
we met elkaar voor minder afval zorgen.  
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een gezond tussendoortje meenemen naar school, vandaar 
dat wij op woensdag een ‘fruit-en-water-dag’ hebben ingevoerd. Wij willen hiermee gezonde keuzes 
stimuleren.  
 
Eten en drinken voor de overblijf 
Op de tafels bij binnenkomst in de grote en kleine hal staat er per groep een plastic bak waarin u het 
eten en drinken van uw kind kunt doen, graag voorzien van naam. Zodra de bel is gegaan wordt er op 
school voor gezorgd dat het drinken in de koelkast wordt gezet.  
 
Jaarkalender 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar ontvangt u een jaarkalender met daarop de vakanties, 
studiedagen, feestdagen en andere belangrijke informatie.  
 
Hoofdluis 
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op eventuele luizen en/of neten. Wanneer er 
hoofdluis wordt aangetroffen, wordt dit meteen aan de ouders bekend gemaakt. Wij verzoeken u om 
uw kind te behandelen, zodat we verdere verspreiding voorkomen.  
Om hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen heeft iedere leerling een luizenzak op school. Deze is 
voor  € 5,- verkrijgbaar bij de leerkracht.  
 
Koptelefoon (voor de laptop) 
Alle leerlingen krijgen eenmalig in groep 3 van de school een koptelefoon. Als deze koptelefoon stuk 
is kunt u op school voor een gereduceerd tarief van €5,00 een nieuwe koptelefoon kopen. Eigen 
koptelefoons/oortjes mogen niet gebruikt worden. 
 
 
 
 
 



Koptelefoon (voor de concentratie) 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen die het nodig hebben gebruik kunnen maken van een 
koptelefoon tijdens het zelfstandig werken. Hiervoor hebben wij de afspraak gemaakt dat kinderen 
een eigen koptelefoon hebben, aangeschaft door school, zodat alle kinderen dezelfde soort 
koptelefoon gebruiken.  
Het gebruik van een koptelefoon voor de concentratie is altijd in overleg met de leerkracht. 
 
Mobiele telefoon  
Wij vinden het van belang dat mobiele telefoons van leerlingen uit staan zodra de kinderen op het 
schoolplein zijn. Als een mobiel zichtbaar is, afgaat of gebruikt wordt, zal deze worden ingenomen 
door de leerkracht. De mobiele telefoon kan, samen met u als ouder, op school opgehaald worden.  
 
Spullen mee naar school 
Wij willen u vragen om uw kind geen spullen mee te laten nemen naar school zoals knuffeltjes, 
gummetjes e.d. Dit is in het belang van de aandacht en de concentratie van uw kind.  
Op speelgoedochtenden is het uiteraard wel toegestaan om spullen van huis mee naar school te 
nemen.  
 
Leerplicht en verlof  
Vanaf de leeftijd van 5 jaar is een kind leerplichtig. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze 
wet mogelijk. Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur of administratief 
medewerkster. De directeur zal, met inachtneming van de wettelijke regels, al dan niet toestemming 
verlenen voor het verlof.  
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd 
schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.  
 
 
 
 


