INFORMATIE BULLETIN
Schooljaar 2018-2019
BredeSchool de Achtbaan
John F. Kennedysingel 27
6074 AG Melick
0475-537079
E-mailadres: info@achtbaan-melick.nl
website: www.achtbaan-melick.nl

Dit informatiebulletin bevat praktische informatie over het schooljaar 2018-2019. In de
schoolgids vindt u de overige en aanvullende informatie.
De schoolgids staat op onze website www.achtbaan-melick.nl

Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het informatiebulletin schooljaar 2018-2019. Hierin zijn opgenomen alle
praktische zaken voor het komende schooljaar. Naast dit informatiebulletin is er nog een
schoolgids, die u kunt vinden op de website van de school.
Op ISY kunt u verder actuele zaken, lopende het schooljaar vinden.
Heeft u verder vragen: bel gerust of maak een afspraak.
Samenstelling Team
Directie:
Interne begeleiders:
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 1/2c:
Groep 1/2d*:
Groep 3a:
Groep 3b:
Groep 4:
Groep 5a:
Groep 5b/6b:
Groep 6a:
Groep 7a:
Groep 7b/8b:
Groep 8a:

Peter Houwen
Kristel Smeets en Olga Bontemps
Carolien Baur / Joyce Willems
Leny Bonten / Cécile Verheijden-Wilms
Henny Moors / Joyce Willems
Joyce Willems /Floor Willemze
Cilia Vermey-Bloemen / Susan Verlinden-Karijodinomo
Flosje Schijns-Michielsen / Floor Willemze
Saskia van den Borst / Suzanne Walenberg-Beckers
Inge Mestrom / Anne van den Elsen
Esther Golsteijn-Moors / Irma Groteclaes
Guido Seuren / Ingrid Bongartz-Aarts
Britt Crins
Claudia Gommers
Mariëtte Mensink / Anne van den Elsen

(*deze groep start na de
Kerstvakantie)
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Administratie
Mevrouw Tanja Hermans is op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag
aanwezig.
Conciërge
Dhr. Patrick Sevriens is iedere dag vanaf 08.00 uur aanwezig. Alle binnenkomende
telefoongesprekken lopen via de conciërge.
Mocht u een gesprek willen met de directeur of de interne begeleiders, dan willen wij u
vriendelijk vragen om vooraf telefonisch een afspraak te maken, zodat wij ook voldoende tijd
kunnen inruimen om met u in gesprek te gaan
Toegang tot de school
In verband met de veiligheid zijn alle deuren na de start van de lessen gesloten. Via de
hoofdingang kunt u de school betreden door aan te bellen. Is er op dat moment niemand
aanwezig om de deur te openen, dan kunt u het telefoonnummer van de school bellen:
0475-537079. Er komt dan altijd iemand om de deur te openen.
De organisatiestructuur
Er zijn vier clusters:
Cluster 1 zijn de groepen 1-2
Cluster 2 zijn de groepen 3-4
Cluster 3 zijn de groepen 5-6
Cluster 4 zijn de groepen 7-8
Per cluster is er een clustercoördinator. Deze clustercoördinator coördineert zaken vanuit
zijn/haar cluster richting Management-Team (MT).
De clustercoördinatoren zijn:
Cluster 1: Carolien Baur
Cluster 2: Suzanne Walenberg-Beckers
Cluster 3: Esther Golsteijn-Moors
Cluster 4: Mariëtte Mensink
De directeur vormt samen met de intern begeleiders én de clustercoördinator(en) het
Management Team (MT) van de school.
Er vindt regelmatig overleg plaats en hierin staat centraal: de schoolontwikkeling, de
personeelsontwikkeling en de kwaliteitsontwikkeling.

Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.25-12.00 uur
8.25-12.00 uur
8.25-12.30 uur
8.25-12.00 uur
8.25-12.30 uur

13.10-15.15 uur
13.10-15.15 uur
13.10-15.15 uur

Pauzetijden
Groepen 3-4-5
Groep 1-2-6-7-8

10.15 - 10.30 uur
10.30 - 10.45 uur

Inlooptijden
Om 8.15 uur en 13.00 uur gaat de poort open en mogen de kinderen de speelplaats op. Het
is de bedoeling dat zij rechtstreeks naar het klaslokaal toe gaan.
Om 8.20 uur en 13.05 uur gaat de eerste bel en moet iedereen binnen zijn, zodat de lessen
op tijd kunnen starten.
Vakantierooster 2018-2019
vakantie/vrije dagen
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

van
15-10-2018
06-12-2018
24-12-2018
04-03-2019
22-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
08-07-2019

t/m
19-10-2018
04-01-2019
08-03-2019
03-05-2019
31-05-2019
16-08-2019

Studiedagen (alle leerlingen vrij)
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Maandag

04-09-2018
12-10-2018
06-02-2019
11-03-2019

dinsdag
donderdag
vrijdag

11-06-2019
04-07-2019
05-07-2019

Het kan zijn dat door omstandigheden een datum verandert. Daarvan stellen wij u uiteraard
tijdig op de hoogte.
Gymnastiekrooster
Maandag:
groepen 7-8
Dinsdag:
groepen 4-5-5/6-6
Woensdag: groepen 3-7/8
Vrijdag:
groepen 3-5-5/6-6
Zwemles
Groep 4 heeft zwemles op maandag.

Adreswijziging/mutatieformulier
Indien u verhuist naar een andere woonplaats dient u uw kind op school af te melden.
Indien er in uw gezinssituatie iets verandert, verzoeken wij u het mutatieformulier in de
vullen. U kunt dan denken aan echtscheiding of bijvoorbeeld verhuizing.
Oudergesprekken
N.a.v. het portfolio zullen de ouders in de gelegenheid worden gesteld een gesprek van een
kwartier te hebben met de betreffende leraar, het zogenaamde spreekuur.
De uitnodiging voor het gesprek wordt in de loop van het schooljaar kenbaar gemaakt via
inschrijving op ISY.
Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek dan kunt u uiteraard een afspraak maken
met de leerkracht van uw kind.
Leerplichtwet
In bijzondere gevallen heeft uw kind recht op verlof: zie hiervoor de schoolgids.
De complete wettekst kunt u vinden op het internet.
De MR (medezeggenschapsraad)/GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft de MR een adviesrecht en een
instemmingsrecht.
Ongeveer één keer per 2 maanden komt de MR bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen, die
openbaar zijn, kunnen alle schoolse zaken besproken worden.
Ook ongevraagd kan de MR zijn standpunt over een bepaalde kwestie aan het bestuur
kenbaar maken. Het bestuur moet dan binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk
reageren op het voorstel.
Een keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden. Ook
worden notulen en vergaderdata bekend gemaakt via ISY. De leerlingen, ouders en
personeelsleden blijven zo op de hoogte van wat er speelt. Hierdoor kan de MR zorg dragen
voor openheid in de school.
Verder is er een overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen stichting Swalm en Roer
waarin de 23 scholen worden vertegenwoordigd, de GMR. Hierin hebben 8 ouders en 8
leerkrachten zitting.
Samenstelling MR:
Oudergeleding:
Jos Verstappen
Mischa Bijl
Maaike Frencken

voorzitter
lid
lid

Personeelsgeleding
Olga Bontemps
Mariëtte Mensink
Flosje Schijns-Michielsen

secretaris
penningmeester
lid

Wilt u contact opnemen met de MR?
Dat kan via de voorzitter (j.verstappen@connectcollege.nl)
of via de secretaris (olgabontemps@swalmenroer.nl)
Ook kunt u altijd een van de leden aanspreken bij vragen die
betrekking hebben op de MR.
Of via de andere (ouder)leden van de MR: Mischa Bijl (bijlcml@home.nl) of Margo Frenken
(margoschreurs@hotmail.com).
De Oudervereniging
Wat is de Oudervereniging?
Bredeschool de Achtbaan heeft een oudervereniging waarvan alle ouders automatisch lid
zijn. Zij vertegenwoordigt dan ook alle ouders van leerlingen uit alle groepen. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering wordt de voorzitter gekozen en samen met de overige leden
vormen zij het bestuur van de oudervereniging. De oudervereniging overlegt ca. 6 keer per
jaar met een afvaardiging van de school wat er nodig is om de tijd en de activiteiten op
school nog leuker te maken voor de kinderen. De leraren hebben zelf namelijk te weinig tijd
om dit te doen en dan biedt de oudervereniging uitkomst.
Waar is de oudervereniging bij betrokken?
Er zijn verschillende activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. Per activiteit
wordt een werkgroep gevormd waarin de oudervereniging naast de leraren en soms
leerlingen vertegenwoordigd zijn. De werkgroep organiseert deze activiteit vervolgens
schoolbreed.
De activiteiten zijn o.a.
• actie Achtbaan;
• het Sinterklaasfeest;
• de kerstviering en start van het nieuwe jaar;
• het carnavalsfeest;
• de paasviering;
• koningsdag;
• de sportdag.
De bijdrage van de Oudervereniging bestaat uit het meedenken over de organisatie van de
activiteit, het versieren van de school en het verzorgen van de inwendige mens. De school
kan niet zonder deze hulp en de kinderen zijn blij als ze bijvoorbeeld op de sportdag
tussendoor iets te drinken en wat lekkers krijgen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan
de communicanten en de schoolverlaters.
Verder levert de oudervereniging ook een bijdrage aan veranderingen op het schoolplein, de
groentetuin, nieuwe spellen of boeken, enz.
Het verschil met de groepsouder is dat deze alleen betrokken is bij de desbetreffende groep
en niet schoolbreed.

Waar betaalt de oudervereniging deze activiteiten van?
De oudervereniging bekostigt dit door middel van de contributie die door de leden betaald
wordt voor zijn/haar kind(eren). Zij ontvangt ook een gedeelte van de opbrengst van de
verschillende acties die er op school gehouden worden. Daarnaast is ook het geld dat wordt
opgehaald bij de kledinginzamelingsactie voor de oudervereniging.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 is de contributie voor de oudervereniging gecombineerd
met de bijdrage voor het schoolreisje of het schoolkamp.
De bijdrage per kind is als volgt:
€ 16,00
• Groep 1 & 2
€ 35,00
• Groep 3 t/m 7
€ 75,00
• Groep 8
Voor kinderen die later instromen in groep 1 is de contributie als volgt:
• Instromen tussen kerstvakantie en carnavalsvakantie: € 12,50.
• Instromen tussen carnavalsvakantie en voorjaarsvakantie: € 10,00.
• Instromen na de voorjaarsvakantie: € 7,50.
Mochten er kinderen in andere groepen instromen dan wordt gekeken welke bijdrage
verschuldigd is. Indien kinderen uitstromen dan zal de contributie ook naar rato teruggestort
worden.
Wat kunt u doen voor school?
Als de school extra hulp nodig heeft dan wordt dit door de oudervereniging op Isy geplaatst.
Daar kunt u zich opgegeven om mee te helpen. Hoe meer hulp, hoe leuker het voor de
kinderen wordt!
De vergaderdata van de oudervereniging worden op Isy bekend gemaakt. Jaarlijks vindt er
een Algemene Ledenvergadering plaats waarin o.a. verslag wordt gedaan over het afgelopen
jaar en waarin eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.
De oudervereniging maakt de tijd van uw kind op school nog leuker!
Wat is de samenstelling van de oudervereniging?
Voorzitter
Marieke Adriaens – Ketelaar
Vicevoorzitter
Jolanda Kemp
Secretaris
Eefje Aspers - Smeets
Penningmeester
Christine Silkens
Algemene bestuursleden
Dorieke Vogels – Aerts
Jeroen Ramakers
Arno Beckers
Jolanda van den Eijnden
Indien u vragen of ideeën heeft, mag u ons altijd aanspreken maar we zijn ook bereikbaar via
ouderverenigingbsdeachtbaan@swalmenroer.nl

Hulp van ouders in school
Bij tal van activiteiten in de groepen is er hulp van de ouders nodig. Bij de start van het
schooljaar kunt u aangeven of u zich als hulpouder beschikbaar wilt stellen voor een
bepaalde activiteit.
Naast de binnenschoolse activiteiten kunt u zich ook opgeven voor de buitenschoolse
activiteiten zoals:
- excursies en vervoer
- schoonmaken en reparatie van materialen
- schoolvieringen
De Groepsouder
Op BredeSchool de Achtbaan zijn we in 2010-2011 gestart met de “groepsouder”.
De groepsouder ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren en regelen van diverse
groepsgebonden praktische zaken waarbij ouderhulp gewenst is. De groepsouder vormt de
brug tussen de leerkracht en de ouders van de leerlingen in de groep.
Via ISY kan de groepsouder berichten of oproepen plaatsen.

Kinderraad
Ieder jaar, op het einde van het schooljaar, worden er op onze school verkiezingen
gehouden voor de Kinderraad. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kiezen de nieuwe
kinderraadleden uit de groep 7 en 8.
De Kinderraad vergadert maandelijks over verschillende onderwerpen, die door de
leerlingen gekozen worden. De notulen hangen na de vergadering op een vaste plaats in de
school. Alle leerlingen zijn via de ideeënbus in de gelegenheid om hun wensen kenbaar te
maken.
Verder hebben de leden van de Kinderraad zelf natuurlijk ook vele plannen. Uit de gekozen
raad wordt een voorzitter en een notulist gekozen en worden enkele werkgroepjes
geformeerd. Er wordt vergaderd volgens strakke vergaderregels. Bij iedere vergadering is
een leerkracht aanwezig. De kinderraadleden koppelen belangrijke punten tijdens
overlegmomenten met de directeur terug.
Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden. Zodra bekend is wie de uitverkorene zijn voor de
kinderraad van komend schooljaar, wordt dit bekend gemaakt via ISY.

ISY
ISY is een digitaal programma waarin u als ouders informatie over de school en de klas van
uw kind kunt lezen. Via een speciale inlogcode, die u van school ontvangt, kunt u via uw
mailadres een bericht ontvangen wanneer er voor u relevante informatie op ISY staat.
Wij vinden het belangrijk dat u regelmatig op ISY kijkt. Alle belangrijke info staat hierop.
ISY is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
-Schoolnieuws
Hier vindt u informatie over de school, de klas
van uw kind, oproepjes van de leerkrachten,
groepsouders e.d.
-Schoolagenda waaronder:
Activiteiten
Ouderavonden
Rapporten/Toetsen
Vakanties/vrije dagen
-Weblog
Hier kunt u foto’s, films en teksten bekijken
van activiteiten van uw kind.
Voor de toekomst liggen er plannen om een
deel van het portfolio te koppelen aan ISY.
-Ziek melden
U kunt uw kind ziekmelden via ISY. Dit doet u door links in het menu te klikken op
"absenties". Wilt u, bij ziekte, uw kind a.u.b. ziekmelden vóór 8.15 uur!
U kunt uw kind ook als vanouds, telefonisch ziekmelden tussen 8.00 uur en 8.15 uur.
-Overblijven
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag gebruik maken van de Tussen Schoolse
Opvang (TSO). De TSO wordt aangeboden en gecoördineerd door Stichting Kinderopvang
Roerstreek.
Indien u dat wenst, kunt u uw kind via ISY aanmelden om tijdens de pauze, onder toezicht
van de vrijwilligers, de meegebrachte lunch te eten, gezellig samen te spelen op de
speelplaats of bij slecht weer binnen spelletjes te spelen, uiteraard tegen een kleine
vergoeding. Via de link https://vimeo.com/17585298 is een instructievideo te zien hoe u
gebruik kunt maken van ISY overblijven.
Voor informatie kunt u terecht bij de coördinator van Kinderopvang Roerstreek Franny Fleu
0475 – 40 42 59 / info@kinderopvang-roerstreek.nl of rechtstreeks bij ISY op nummer 0800
56 666 65 / support@ist-school.nl

Bibliotheek
Op basisschool de Achtbaan hebben wij sinds schooljaar 2012-2013 een schoolbieb.
Deze bieb is gevestigd in school en wordt ondersteund door Bibliorura.
Er staan leesboeken voor alle kinderen van de school. Alle leeftijden, leesniveaus en
interesse gebieden zijn er te vinden.
Alle groepen van de school kunnen op een vaste dag, op een vast tijdstip naar de bieb om
hun boeken te ruilen. De kinderen gaan in groepjes of met de hele klas. Er zijn verschillende
vrijwilligers werkzaam in de bieb. Zij hebben een cursus gevolgd om de kinderen goed te
kunnen begeleiden bij het uitzoeken van een geschikt boek.
Het pasje van de bieb geeft verder ook toegang tot de andere vestigingen van Bibliorura in
Roermond.
Er is wekelijks een vaste leesconsulent vanuit Bibliorura aanwezig in de bieb op een dagdeel
in de week.
Verder zijn er twee leescoördinatoren vanuit school opgeleid. Dit zijn juf Saskia en juf Cilia.
Zij coördineren de leesactiviteiten samen met de leescoördinator vanuit Bibliorura.
Contactpersoon voor de bovenbouw is juf Ingrid.
Vanaf april 2017 is de baby- en peuterbieb gestart.
Op speciale tijden zijn ouders met kinderen van 0-4 jaar welkom.
Er zijn speciale bakken met voel-, kijk, en prentenboeken voor hen beschikbaar.
De bieb is op de volgende tijden geopend:
maandag:
13.45 - 14.30 uur:
14.30 - 15.15 uur:
15.15 - 15.30 uur:

groep 3
groepen 1-2
(iedere groep om de 3 weken)
voor iedereen, ook ouders

woensdag:
10.30 - 11.00 uur:
11.00 - 12.30 uur:
12.30 - 13.00 uur:

baby- en peuterbieb
groepen 5-6
voor iedereen, ook ouders

vrijdag:
11.00 - 11.30 uur:
11.00 - 12.30 uur:
12.30 - 13.00 uur:

baby- en peuterbieb
groepen 4
groepen 7-8
voor iedereen, ook ouders

Dus ook na schooltijd kunt u met uw kind de bieb bezoeken.
Er kunnen alleen boeken geleend worden door kinderen van basisschool de Achtbaan.

Verkeersveiligheid
Onze school is in het bezit van het Verkeersveiligheids-Label. Dit is een kwaliteitskeurmerk
voor scholen. Zo laten wij zien dat verkeersveiligheid een vaste plaats inneemt binnen onze
school.
Onze school heeft een verkeerscommissie die bestaat uit 2 verkeerscoördinatoren
(Leerkrachten van school) en verkeersouders.
De verkeerscommissie staat voor:
- goed verkeersonderwijs
- een verkeersveilige omgeving bij school
- veilige schoolroutes
Ouders die zich interesseren voor deze zaken, willen meedenken en zich willen inzetten
kunnen contact opnemen met Flosje Schijns-Michielsen of Esther Golsteijn-Moors.
Afspraken rondom het halen en brengen van kinderen naar school
Om ervoor te zorgen dat onze kinderen op een veilige manier de school kunnen bereiken,
hanteren wij een aantal afspraken:
• Het schoolplein is toegankelijk vanaf de Parklaan. De ingang bij de groepen 1/2 is
alleen bedoeld voor voetgangers. De ingang bij de groepen 3 t/m 8 is hoofdzakelijk
bedoeld voor fietsers. De fietsen dienen gestald te worden in de fietsenstalling.
• Ouders kunnen hun kinderen na schooltijd opwachten op het schoolplein.
• Het is de bedoeling dat er gebruik te maken van de zebrapaden aan de John F
Kennedysingel. Dit zorgt voor extra veiligheid.
• Op de verlengde Parklaan en John F. Kennedysingel
geldt een algeheel stopverbod tussen 08.00 en 16.00
uur. Parkeren kunt u in de aangegeven
parkeervakken.

Wij streven ernaar dat kinderen zo veel mogelijk te voet of
per fiets naar school komen, zo kunnen we de
verkeersveiligheid fors verbeteren!

Regels voor het vervoer per auto
Het is verplicht dat ouders in het bezit zijn van een inzittendenverzekering voor hun auto als
ze kinderen vervoeren.
- Alle kinderen dienen vervoerd te worden in een eigen gordel. Er mogen dus absoluut
niet meer kinderen mee dan er gordels zijn!
- Kinderen kleiner dan 1.35m moeten in principe een autostoeltje of zittingverhoger
gebruiken.

Hierop zijn echter een paar uitzonderingen:
• Indien u incidenteel (dus o.a. schoolreisjes) kinderen van anderen vervoert over
kleinere afstanden, is dit niet verplicht. Echter, als ouders de zittingverhogers wel
hebben, laat ze die dan gebruiken! Het is immers altijd veiliger! Eigen kinderen
moeten wettelijk verplicht altijd de zittingverhogers/autostoeltjes gebruiken.
• Bij kleinere auto’s is er bij 2 zittingverhogers soms te weinig plek voor nog een
derde. Dan mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats zitten in een
gordel, zonder een zittingverhoger te gebruiken.
Communie en vormsel
De kinderen van groep 4 kunnen deelnemen om de Eerste H. Communie te doen. De
voorbereiding wordt opgezet door een van de pastores, de parochie en ouderwerkgroepen
die gevormd worden uit ouders van de communicanten.
Deze voorbereiding vindt buiten schooltijd plaats.
Het sacrament van het H. Vormsel wordt ieder jaar toegediend. Dit betreft jongens en
meisjes uit groep 8 en de brugklas. De voorbereiding wordt verzorgd door één van de
pastores samen met een aantal ouders.
Voor zowel de Eerste H. Communie als voor het H. Vormsel, worden de ouders tijdig
uitgenodigd hun zoon of dochter aan te melden bij de parochie.
De verantwoordelijkheid m.b.t. deze sacramenten ligt bij de parochie van de
H. Andreas.
Kriebelteam
Hoofdluis kan een hardnekkig probleem zijn op scholen. Op donderdag na elke
schoolvakantie vinden de controles plaats. Enkele dagen van tevoren krijgen de kinderen
via ISY een herinnering. Indien er bij uw kinderen luizen en/of neten worden
geconstateerd, neemt de school contact met u op en worden er worden er afspraken
gemaakt over de behandeling.
Tussendoortje en verjaardagen
Gezond gedrag en gezonde voeding is een onderwerp waaraan we als school graag een
wezenlijke bijdrage willen leveren en onze leerlingen bewust van willen maken.
Wij zijn van mening dat veel bewegen en gezonde voeding bijdraagt aan gezond leven. Voor
de ochtendpauze krijgen de kinderen van thuis een tussendoortje mee. We hebben op
school de afspraak dat het tussendoortje mag bestaan uit een boterham, groente of fruit.
We hebben op school het beleid dat jarigen niet trakteren. In de eigen groep wordt de
verjaardag natuurlijk wel gevierd en wordt de jarige in het zonnetje gezet, maar er wordt
niet getrakteerd. Ouders van jarige kleuters worden uitgenodigd om op school de verjaardag
te komen vieren. Eventuele verjaardagskaarten en/of uitnodigingen worden niet op school
onder schooltijd uitgedeeld; evenals Kerstkaarten.

Afspraken kleuterbouw (cluster 1)
Kleding
In cluster 1 wordt veel gewerkt met zand en water, klei en verf. Zorg er daarom voor
dat uw kleuter zo gekleed is dat hij/zij niet bang hoeft te zijn zich vuil te maken.
Als de kleuters gymmen, hoeven ze geen gymtenue te dragen; zij gymmen in hun
ondergoed. Wel moeten zij gymschoenen dragen (duidelijk gemerkt);
liever geen balletschoenen, die zijn te glad.
De gymschoenen blijven op school
Speelgoed
De kinderen van cluster 1 en 2 mogen geen speelgoed mee naar school brengen,
uitgezonderd op hun verjaardag en de dag na St. Nicolaas.
Binnenkomen groep 1
De ouders van de leerlingen van groep 1 mogen hun kind mee naar binnen begeleiden
(met name de nieuwkomers). Het is de bedoeling dat dit in de loop van het schooljaar
wordt afgebouwd.
Gebruik mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoon door leerlingen is onder schooltijd niet toegestaan.
Gevonden voorwerpen
Op school staat een mand met gevonden voorwerpen. Het is niet de bedoeling dat de
kinderen hierin zelf zoeken. Indien u iets kwijt bent, kunt u contact opnemen met de
conciërge.
De gevonden voorwerpen worden 2 maanden bewaard.

