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Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de gids met alle praktische informatie over basisschool de Ravelinde. Wij hopen u hiermee antwoord te kunnen geven op alle meest 
voorkomende vragen die u kunt hebben. De gids is een aanvulling op de schoolgids waarin u alle informatie over onze school nog uitgebreider 
terug kunt lezen. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze praktische gids nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school of met de leerkracht van uw 
kind(eren). 
 
Team basisschool de Ravelinde 
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Aanvang en einde schooldag 
Aanvang van de school is 8.30 uur. De leerkrachten staan bij de deur om de kinderen welkom te heten (check-in). Omdat de kinderen direct aan 
de slag gaan nemen ouders voordat de kinderen de klas ingaan, afscheid. Tijdens de reguliere inloop bent u natuurlijk nog steeds welkom in de 
klas.  Mocht u als ouder een mededeling willen doen, wordt u vriendelijk verzocht dit in de groepsagenda, die op de gang ligt te noteren. Indien 
dit niet kan, wachten ouders tot dat de leerkracht beschikbaar is. 
 
Zowel ’s ochtends als ’s middags verzamelen de kinderen van groep 3 t/m 8 voor schooltijd op het schoolplein. Als de bel om 8.25 en om 13.10 
gaat, gaan zij op een vaste plaats op het plein in de rij staan en worden zij door de groepsleerkracht opgehaald.  
Op dinsdag- en donderdagochtend (even weken) en woensdag (oneven weken) is er inloop en kunt u samen met uw kind tussen 8.20 uur en 
8.30 uur naar binnen.  
 
Om 15.15 uur is de school uit en kunt u uw kind opwachten op het schoolplein. Woensdag echter zijn de kinderen om 12.00 uit. De kinderen van 
de groepen A en B blijven bij de leerkracht staan tot zij worden opgehaald. Indien dit niet door een ouder/verzorger wordt gedaan, dient dit bijtijds 
te worden doorgegeven. 
 
Indien er sprake is van een continurooster, blijven alle kinderen verplicht over en zal de school om 14.00 uitgaan. Let  u erop dat u uw kind deze 
dag een lunchpakket meegeeft. 
 
Bibliotheek 
De school maakt gebruik van Bibliotheek op School. De kinderen ruilen klassikaal eens in de drie weken hun boek bij de bibliotheek. Voor de 
Kerstvakantie, de meivakantie en de zomervakantie krijgen de kinderen een tasje met maximaal 2 boeken mee naar huis. De groepen A en B 
krijgen om de drie weken een boek mee naar huis.  
 
Contact 
We gaan er van uit dat bij u vragen en/of opmerkingen omtrent het onderwijs aan uw kind in eerste instantie contact heeft met de 
groepsleerkracht van uw kind. Als er zaken zijn die u wilt bespreken met de intern begeleider of directie, bent u altijd van harte welkom. Meestal 
staat de deur daartoe open. Indien het op dat moment niet schikt, maken zij graag een afspraak.  
 
In het geval van pesten en grensoverschrijdend gedrag treedt het “Protocol Sociale Veiligheid” in werking en zal er intensief contact vanuit 
school met u onderhouden worden. Ook zal dit het geval zijn indien de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en SISA worden 
ingezet. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids op de website.  
 
Voor vragen, opmerkingen of in geval van nood kunt u buiten de reguliere schooltijden (weekenden en vakanties) gebruik maken van het 
onderstaande e-mailadres: ravelinde@sws-vpr.nl 
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Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen 
oplossen. We nodigen u daartoe van harte uit. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar 
behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. 

Schoolbestuur 
Stichting Samenwerkingsscholen VPR 
0181-391044 
info@sws-vpr.nl 

Landelijke Klachtencommissie 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
070-3861697 e-mail: info@klachtencommissie.org 

Ergotherapie 
Indien ouders en/of school vragen hebben op het gebied van o.a. fijne motoriek, schrijven, zelfredzaamheid, aandacht/concentratie en planmatig 
werken, kan de hulp van ergotherapeut Eva Koppius worden ingeroepen. In overleg met elkaar kan er op school (in de klas) en/of thuis aan een 
behandelplan worden gewerkt met praktische en haalbare doelen. Voor meer informatie zie www.kinderergoeva.nl. U kunt in contact komen Eva 
Koppius via de intern begeleider. 
 
Extra Vrije Dagen 
Extra vakantiedagen: Alleen wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om tijdens 
schoolvakanties verlof op te nemen, bestaat er de mogelijkheid extra vakantiedagen op te nemen. In dat geval zal er een werkgeversverklaring 
moeten worden overlegd en kan er voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar toestemming worden verleend. 
 
Extra verlofdag: 
Alleen in bijzondere gevallen (b.v. trouwerij, begrafenis, jubileum ) heeft de directeur de bevoegdheid om toestemming te geven voor een vrije 
dag.  
 
Wij vragen u in beide gevallen een verlofformulier in te vullen.  
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Fietsen  
In verband met de beperkte stallingruimte van fietsen, verzoeken wij u om uw kind zoveel mogelijk lopend naar school te laten gaan. Fietsen 
dienen zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde ruimtes geplaatst te worden.  
N.B. de school is niet aansprakelijk voor schade aan of het zoekraken van fietsen van kinderen. 
 
Fotograaf  
Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school om alle kinderen in het voorjaar op de gevoelige plaat vast te leggen.  
 
Gitaarschool 
Aansluitend op de schooltijden of in de avonduren op dinsdag en woensdag is het mogelijk tegen betaling gitaarlessen te volgen. Deze lessen 
staan open voor iedereen. Op deze manier is het mogelijk om in Heenvliet deel te nemen aan de activiteiten van een professionele 
muziekschool.  
 
Gymnastiek (bewegingsonderwijs) 
Alle gymnastieklessen voor de groepen A, B en 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal van Kamlung. De kinderen moeten tijdens de 
gymnastieklessen gymkleding dragen (gympak of t-shirt en een korte broek). Gymschoenen (geen zwarte zolen) zijn verplicht.  
 
Dinsdag   9.00 Groep 7AB 
   9.30 Groep 5 
 10.00 Groep 3 
 10.40 Groep 6AB 
 11.20 Groep A 
 13.15 Groep B 
 13.55 Groep 4 
 14.35 Groep 8AB 

 
  
Donderdag 10.00 Groep 7AB 
 10.45 Groep 3 
 11.15 Groep 6AB 
 13.15 Groep 5 
 13.55 Groep 4 
 14.35 Groep 8AB 
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Huiswerk 
Om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, krijgen zij vanaf groep 5 huiswerk mee. Veel kinderen hebben hier een 
beetje hulp bij nodig van hun ouders. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Ook kunt u in de nieuwsbrief of 
in de agenda lezen welk huiswerk uw kind heeft. 
 
Informatie 
Naast de jaarplanner en deze gids met praktische informatie verschijnt maandelijks een nieuwsbrief, deze wordt digitaal verspreid.  
Daarnaast vindt u meer informatie op onze website. Tevens maken we gebruik van ‘Klasbord’ (binnenkort Social Schools) om u te informeren 
over zaken die de groep van uw kind specifiek aangaan.  Via Facebook proberen we u op de hoogte te houden van het verloop van activiteiten. 
 
Aan het begin van het schooljaar is er een informatie- avond voor ouders en belangstellenden. Kinderen laten aan hun ouders zien waar en hoe 
er in de groep wordt gewerkt. De leerkrachten bereiden dit met de kinderen voor. Tijdens de avond lopen de leerkrachten en 
onderwijsassistenten, in de groep waar ze bij betrokken zijn, rond. Zij houden toezicht en kunnen eventueel vragen beantwoorden.  
 
In de groepen A t/m 5 geven de kinderen geven een “rondleiding” aan hun eigen ouders. Zij lopen door de klas en laten belangrijke aspecten van 
de groep zien en vertellen erover. In de groepen 6 t/m 8 lopen ouders rond alsof zij op een markt lopen. De kinderen geven in kleine groepjes 
een korte presentatie over een aspect van de groep. 
 
Inloop 
Iedere dinsdag- en donderdagochtend (even weken) en woensdag (oneven weken) is er ‘De inloop’ van 8.20 uur tot 8.45 uur. Om 8.30 uur moeten 
alle kinderen binnen zijn. De kinderen kunnen zelfstandig aan het werk gaan. U bent van harte uitgenodigd om met uw kind mee te werken.   
 
Inzamelingen 
U kunt batterijen kwijt in de batterijenton. Batterijen gaan naar de stichting batterijen (Stibat). Door het meedoen met deze actie geven we een 
impuls aan het apart inleveren van batterijen, zodat ze gerecycled kunnen worden 
 
Kleine pauze 
In alle groepen krijgen de kinderen ’s morgens de gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Het eten en drinken moet van thuis meegebracht 
worden. Omdat het slechts een tussendoortje is, is een enkele koek of een sneetje brood voldoende. Energiedranken (zoals Red Bull) zijn op 
school verboden. 
 
Logopedie 
Anne Roth is logopediste van Logopediepraktijk S.L.M Krabbendam en zij houdt iedere dinsdag praktijk in het gebouw van De Ravelinde. 
De logopediste biedt hulp bij tal van logopedische ‘stoornissen’. U kunt daarbij denken aan taalstoornissen, articulatiestoornissen, afwijkend 
mondgedrag, stemproblemen, lees- en schrijfproblemen en auditieve verwerkingsproblemen. De praktijk is tevens toegankelijk voor kinderen en 
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volwassenen van ‘buitenaf’. Over het algemeen gaan de logopediebehandelingen in de vakantie gewoon door. Mocht u vragen hebben of u wilt u 
of uw kind aanmelden voor logopedie, dan kunt u contact opnemen via: 
 
Logopediepraktijk S.L.M. Krabbendam 
Bouvignestraat 57 
3223 VA Hellevoetsluis 
0181-335060 
Anne Roth (rechtstreeks voor Heenvliet): 06-48776172 
  
Luizen 
Elke eerste schooldag na een vakantie (zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) worden alle kinderen op school gecontroleerd op 
hoofdluis. Als er bij uw kind luizen en/of neten worden aangetroffen, wordt u telefonisch daarvan op de hoogte gebracht. Tevens zijn wij altijd op 
zoek naar ouders die ons hierbij willen ondersteunen zodat de continuïteit van de luizencontrole gewaarborgd blijft.  
 
Alle kinderen krijgen eenmaal een nieuwe luizenzak. 
 
Opvang; Voor-, Tussen-, en Naschoolse opvang 
 
VSO (Voorschoolse opvang) 
Voor schooltijd kunnen de kinderen terecht bij BSO de Bonte vlinder. De leidsters van de BSO brengen de kinderen die voor school al gebruik 
maken van de opvang naar school. De opvang is aan de overkant van het fietspad.  

TSO (Tussenschoolse opvang) 
Wanneer u uw kind aanmeldt voor het overblijven krijgt u alle informatie die nodig is. Overblijven kan incidenteel maar ook structureel. 
Overblijven kost € 1,50 per keer wanneer u een “grote” strippenkaart koopt. Bij de aankoop van een “kleine” kaart komt het op € 2,00 per keer en 
incidenteel kost de overblijf € 2,50.  Het is mogelijk om een strippenkaart naar keuze te kopen. Voor allen geldt dat er tussen 12.00 en 12.15-
12.30 uur gegeten wordt in een lokaal onder leiding van een overblijfmoeder of leerkracht. Daarna mogen de kinderen, onder toezicht, tot 12.45 
uur buiten of binnen spelen. Bij goed weer gaan wij allemaal van 12.45 uur tot 13.15 uur naar buiten. 
De opbrengst van de overblijfbijdrage komt ten gunste aan de kinderen. Er zal vooral geïnvesteerd worden in het speelgoed voor de kinderen. 
Ook krijgen de kinderen een aantal keer per jaar tijdens het overblijven een verassing. U kunt ons altijd vinden bij de inschrijftafel aan het begin 
van de schooldag.  
 
BSO (Buitenschoolse opvang) 
Na schooltijd kunnen onze kinderen terecht bij BSO de Bonte vlinder. De leidsters van de BSO halen de kinderen na schooltijd van school op. 
De opvang is aan de overkant van het fietspad. Bij de BSO worden er door de pedagogisch medewerkers dagelijks diverse activiteiten 
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aangeboden waaruit ieder kind zelf mag kiezen waar het aan wil deelnemen. Te denken valt aan sporten, koken, creatieve activiteiten, techniek, 
kunst en drama. Tijdens de vakanties worden er diverse uitstapjes met de kinderen ondernomen. De BSO is ook op schoolvrije dagen, zoals in 
de vakanties. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kinderopvangdebontevlinder.nl 
 
Opvoeding: SMW en JOT 
 
SMW (Schoolmaatschappelijk werk) 
Zijn er problemen met het gedrag van uw kind, maar weet u niet hoe u daarmee om moet gaan? Zijn er spanningen thuis of in uw omgeving en 
ziet u dat uw kind daar last van heeft? Is er iets gebeurd dat niet alleen u maar ook uw kind heeft aangegrepen, zoals een overlijden of een 
echtscheiding? Herkent u deze situaties? In dit soort situaties en bij tal van andere vragen kan SMW hulp bieden. Onze vaste SMW-ers zijn 
Sylvia van Gennip en Iris Imhof. Zij bezoeken iedere dinsdag onze school. U kunt binnen lopen of een afspraak maken via de groepsleerkracht, 
de intern begeleider of emailadressen:  s.vangennip@kwadraad.nl/ i.imhof@kwadraad.nl. 
 
JOT (Jeugd ondersteuningsteam) 
In het JOT werken jeugdhulpverleners, jeugd- en gezinscoaches uit de verschillende jeugd hulpinstellingen en welzijnsorganisaties met elkaar 
samen. Ouders/verzorgers kunnen terecht voor vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien. U kunt in contact komen met het JOT via de 
intern begeleider of telefoonnummer: 010- 2010110  
       
Ouder-vertelgesprek  
Voor de herfstvakantie heeft iedere leerkracht een gesprek  met (1 van de) ouders van de kinderen. Ouders krijgen ter voorbereiding van dit 
gesprek een vragenlijst. Er wordt tevens een afspraak gemaakt over de wijze en frequentie van communicatie over de vorderingen en 
welbevinden van het kind tot het eerste rapport in februari. Indien er bijzonderheden zijn wordt er vanzelfsprekend altijd contact met ouders 
opgenomen.  
 
Pesten 
Plagen hoort erbij,.. Maar soms wordt plagen pesten. Pesten is iemand expres geestelijk en/of lichamelijk pijn doen en dat eigenlijk zonder 
goede reden. Pesten is een vorm van zinloos geweld. Wij komen in actie om iedereen duidelijk te maken dat agressie, pesten en geweld niet 
normaal en vanzelfsprekend is (“Protocol Sociale Veiligheid”). Merkt u uit verhalen of het gedrag van uw kind, dat uw kind gepest wordt en de 
leerkracht heeft dit in de schoolsituatie nog niet geconstateerd, neemt u dan contact met de groepsleerkracht op. 

Rapporten en rapportgesprekken 
Kinderen leveren op school elke dag prestaties die gewaardeerd worden. Over de waardering van die prestaties informeren we u 2 keer per jaar 
via het rapport (februari en eind schooljaar). Na rapport 1 wordt u uitgenodigd over de vorderingen en welbevinden van uw kind te spreken. Na 
rapport 2 wordt u in de gelegenheid gesteld om hierover te spreken.  
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In groep 8 kan er worden afgeweken in verband met de verwijzingsprocedure Voortgezet Onderwijs. U wordt via de leerkracht hiervan op de 
hoogte gehouden. 

Regels  
De school wil een opvoedende leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook ontwikkelen in een houding van 
zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag. De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op principes van respect, 
wederzijdse hulp, eerlijkheid, vertrouwen, veiligheid en jezelf kunnen zijn. De school hanteert regels ten aanzien van het met elkaar omgaan, het 
binnenkomen van de school, het opbergen van jassen, tassen, het gebruik van diverse ruimtes, het spelen op het speelplein, het stallen van de 
fiets enz. Deze regels staan uitgebreid beschreven in de schoolgids. Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd deze regels te ondersteunen 
door zelf ook het goede voorbeeld te geven. 
 
Rots en Water 
Als aanvulling op de sociale vaardigheidslessen worden er in alle groepen Rots & Water training gegeven. In de groepen 3,4 en 5 worden deze 
lessen verzorgd door Pauline Heijsman (leerkracht groep 8) en in de groepen A en B (om de week) en 6 t/m 8  door Marcel Venis (Advanced 
trainer). Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma met een meervoudige doelstelling en een 
breed pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.  
 
Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. 
Daarnaast zijn de preventie van geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s.  
 
In de loop van het jaar zullen de ouders van een aantal groepen worden uitgenodigd voor een ouderavond. 
 
Dinsdag   9.00 Groep 4 
 13.30 Groep 5 
 14.00 Groep 3 

 
  
Vrijdag   9.00 Groep 6 
   9.45 Groep 7 
 10.45 Groep 8 
 13.30 Groep A/B 
 14.00 Groep 678B 
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Schoolgids 
De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, 
geschreven om u over allerlei zaken in te lichten. Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor 
onze kinderen, de resultaten van ons onderwijs, wat wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken, die relevant genoeg zijn 
om te weten. De schoolgids kunt u vinden op de website. 
 
Schoolmelk 
‘Schoolmelk’ biedt uw kind iedere schooldag een vers pakje gekoelde zuivel op school. Voor meer informatie en aanmelden bezoekt u de 
website www.Schoolmelk.nl  
 
Schooltijden 
 
Dag Tijd 
Maandag   8.30 - 12.00 uur 

13:15 - 15:15 uur 
Dinsdag   8.30 - 12.00 uur 

13.15 - 15.15 uur 
Woensdag   8.30 - 12.00 uur 
Donderdag   8.30 - 12.00 uur 

13.15 - 15.15 uur 
Vrijdag   8.30 - 12.00 uur 

13.15 -15.15 uur 
 
Schoolzwemmen 
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben één keer in de week schoolzwemmen tijdens de maanden dat het buitenzwembad open is. De nieuwe 
groep 3 gaat vanaf mei mee schoolzwemmen. Deze les vervangt één gymles. De kinderen hebben daarnaast dus nog één keer gymles. We 
gaan alleen zwemmen als het weer dat toelaat. Als u twijfelt aan het weer, wilt u dan toch zwemspullen meegeven. Wilt u de zwemmers een tas 
meegeven met een zwembroek of badpak en een handdoek? Sieraden e.d. zo veel mogelijk thuislaten. Aan het eind van de zwemperiode 
krijgen de kinderen een certificaat uitgereikt. Het telefoonnummer van het zwembad is: 663048.  
 
Schoolverzekering en aansprakelijkheid 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (kinderen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering 
geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 
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gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële 
schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking 
tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstand. 
 
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten 
gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school 
optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en 
wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 
 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Een kind dat tijdens de schooluren of tijdens 
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
Speelgoedmiddag voor de groepen A,B en 3 
Op vrijdagmiddag mogen de kinderen van de groepen A,B en 3 speelgoed meenemen van huis om daar het laatste uur mee te spelen.  
 
Sponsoring 
Het komt soms voor dat de school gesponsord wordt. Denkt u maar aan geld voor computers, cadeautjes voor de loterij en noem maar op. 
Natuurlijk staan we daarvoor open. Er is wel een restrictie, sponsoren mogen geen invloed op de vorm of inhoud van ons onderwijs uitoefenen.  
 
Team 
 
Dick van Rijs  Directeur 
Karin van den Berg Intern Begeleider 
Sanne Moonen Locatieleider 
  
Rinke Prooi Groep A 
Mariette Langstraat Groep A 
Petra Bevaart Groep B 
Janny Lankhaar Groep B 
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Francis Oechies Groep 3 
Charlotte van Heek Groep 4 
Amanda van Jole Groep 5a 
Erwin van Bloois Groep 6a 
Claudia Tims Groep 7a 
Paulien Heijsman Groep 8a 
Shannen de Gooijer Groep 6/7/8b 
Anja Stal Groep 5 (ma), 4 (woe, do), 8 (di) 
  
Shannon Verbeten Onderwijsassistent 
Marcel Venis Rots en Water 
  
Meneer Etminan Conciërge 
  

 
Toetskalender 
Wij werken op school met een vaste toetskalender. In deze toetskalender zijn onder andere de CITO- toetsen opgenomen die worden 
afgenomen rond januari en juni. De toetskalender vindt u terug op de website. De groepsleerkracht houdt de administratie van de gegevens per 
kind en van de groep als geheel bij. Aan de hand van de groepsoverzichten en de resultaten worden 3 keer per jaar de leerlingen tijdens de 
groepsbespreking door de leerkracht en de intern begeleider besproken. 

Als u de resultaten van uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en 
heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u, indien gewenst, een afspraak maken voor een gesprek met 
de leerkracht en de intern begeleider. Wilt u meer informatie over deze toetskalender kunt u terecht bij de intern begeleider. 

Verjaardagen 
Natuurlijk wordt op school aandacht besteed aan jarige kinderen. In alle groepen wordt de jarige toegezongen en er mag getrakteerd worden. De 
jarige mag samen met een paar klasgenoten, de klassen rond met evt. een traktatie en een verjaardagskaart. Eventuele traktaties voor 
broertjes/zusjes en/of vriendjes uit andere groepen en uitnodigingen voor kinderfeestjes kunnen na schooltijd buiten school worden uitgedeeld. 
 
De verjaardagen van de leerkrachten worden op 1 gezamenlijke dag gevierd tijdens een schoolfeest. Jaarlijks zal de invulling van deze dag 
worden besproken. 
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Vertrouwenspersoon 
Soms zijn er in uw privésfeer of met de school problemen, dat het belangrijk is om iemand van school daarvan op de hoogte te brengen. Onze 
vertrouwenspersonen zullen het een en ander in vertrouwen aanhoren en met u een mogelijke vervolgstap bepalen. Ook de kinderen kunnen 
met hun problemen terecht bij de vertrouwenspersonen.  De vertrouwenspersoon binnen onze school is Karin van den Berg. 
 
Vervoer 
Als we op excursie gaan maken we graag gebruik van ouders die rijden naar de plaats van bestemming. Wanneer u zich hiervoor opgeeft gaan 
we ervan uit dat u alle kinderen in uw auto in de gordels laat plaatsnemen en dat u een geldige inzittendenverzekering heeft.  
 
Ziek en/of absent melden 
Is uw kind ziek of is er een andere reden waardoor uw kind niet naar school kan komen? Belt u dan bij voorkeur voor 8.30 uur naar school, 
telefoonnummer 088-1454530 
 
Ziekte groepsleerkracht 
Het ziekteverzuim is op onze school gelukkig laag. Bij ziekte van een juf of meester komt er een invalkracht. In noodgevallen wordt een klas naar 
huis gestuurd. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan wordt er voor opvang gezorgd voor de kinderen van werkende ouders. 
 
 
 


