Algemene schoolregels
1. Aanvangstijden
Om half 9 en kwart over 1 gaat de poort pas open, stuur of breng uw kind niet te
vroeg naar school. De poorten gaan om 9.00 uur en om 13.30 uur op slot. U
kunt na deze tijden langs het voetpad door de tuin van de school komen. Bij de
hoofdingang aan de zijkant van de school kunt u aanbellen.
2. Ziektemeldingen
Voor schooltijd, tussen 8.15 - 9.00 uur en tussen 13.15 uur en 13.30 uur.
3. Pauzehap, afvalbeperking
De afspraak is enkel fruit en/of drinken uit een beker om zo de afval te
beperken.
’s Middags wordt geen fruit of drinken mee gebracht.
4. Te voet of met fiets
Verzoek: breng uw kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school.
Mocht u toch een keer met de auto komen dan graag parkeren in de omgeving
van de school. U kunt bijdragen tot een veilige omgeving voor de kinderen.
5. Na schooltijd
De kinderen mogen na schooltijd niet fietsen op het schoolplein of in de zandbak
spelen of lopen.
6. Schoolpleinafspraken
We gebruiken op het schoolplein geen handen en voeten maar lossen onze
problemen al pratend op. Mocht dit niet lukken dan kunnen ze altijd de hulp van
de leraren inroepen.
In verband met de veiligheid van uw kind(eren) is het raadzaam om de kinderen
bij warm weer niet op slippers naar school te sturen.
7. Afspraak na schooltijd
Het staat de ouders vrij om, als zij het noodzakelijk achten, contact op
te nemen met de directeur of de leraar van hun kinderen.
Gespreksonderwerpen van algemene aard bespreekt u met de directeur.
U maakt hiervoor een afspraak. Gespreksonderwerpen die het kind of de
klas betreffen bespreekt u met de leraar. U maakt hiervoor een afspraak
met de leraar. Het gesprek vindt plaats na lestijd.
De mail is er voor korte berichten naar de school, bijv. een afspraak
melden bij de orthodontist etc.

8. Toiletbezoek
Kinderen kunnen in de pauze en indien nodig gebruik maken van het toilet.
We verwachten van de kinderen dat ze de toiletruimte netjes achterlaten.
We vragen aan u om uw kind thuis voor aanvang van de schooltijden thuis naar
het toilet te laten gaan.
9. Naam van je kind op materiaal en schoeisel
Probeer zoveel mogelijk alle spullen te voorzien van naam. Gevonden
voorwerpen liggen bij juffrouw Adje. De school bewaart de gevonden voorwerpen
vier weken.
10.

Verjaardag vieren en traktatie

In de kleutergroepen mogen de ouders hierbij aanwezig zijn tot 9.15 uur. Zorg
dat de traktatie simpel en gezond blijft, één kleine traktatie is voldoende. De
traktatie gaat op het eind van de ochtend of middag mee naar huis.
De leraar is heel blij met dezelfde traktatie die de kinderen ontvangen.

11.

Uitnodigingen verjaardag en kerstkaarten

Uitnodigingen voor verjaardagen en kerstkaarten niet op school uitdelen maar
persoonlijk bezorgen.
12.

Zelfredzaamheid

Kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen vergroten, positief
benaderen en leren STOP te zeggen. Verder is het belangrijk dat de kinderen
respect hebben voor elkaar. We werken al enkele jaren met de kanjermethode,
de kinderen leren emoties van zichzelf en elkaar te herkennen.
13.

Toetsing CITO

Er wordt getoetst in januari/februari en mei/juni.

14.

Gymtijden

Wilt u uw kind op gymdagen makkelijke kleding aangeven. Liefst geen sierraden
i.v.m. de veiligheid van de kinderen tijdens een gymles.
Heeft uw kind geen gymkleding bij zich dan gaat hij/zij naar de
parallelgroep/andere groep en neemt werk mee om te maken.

15.

Tassendag

Donderdag is het tassendag, geef uw kind een tas/rugzak mee deze (mid)dag

16.

Huiswerk, spreekbeurten, leeskringen

Kinderen krijgen in overleg huiswerk mee, vanaf groep 7 krijgen ze wekelijks
huiswerk mee. Spreekbeurt en leeskring worden thuis voorbereid.
17.

Bibliotheek

Het is belangrijk dat uw kind de weg naar de bibliotheek kent, lezen en
begrijpend lezen is heel belangrijk.
18.

Schoolkalender

Tot slot willen wij nog de aandacht vestigen op onze schoolkalender. Hier kunt u
heel veel informatie in terugvinden.
De schoolgids waarin uitgebreidere informatie staat kunt u vinden op
www.bsvinkenbos.nl

