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Pauze tussen de middag
Geen ouders op het schoolplein
Sporttalent zorgt voor een sportief sociaal aanbod op onze school.
De sportkrachten van Sporttalent houden toezicht op uw kinderen (onze
leerlingen) tijdens de middagpauze. Sporttalent is de grondlegger van een
sportief pauzeprogramma waarbij naast speelplezier, structuur en
leeropbrengsten ook sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Tijdens
de middagpauze heeft Sporttalent de beschikking over het schoolplein. Tijdens
deze activiteit is het niet de bedoeling dat ouders aanwezig zijn op het
schoolplein. Zo leren de kinderen zelfstandig hun vrije tijd door te brengen.
Gedragsregels
Gedurende de middagpauze gelden vanzelfsprekend gedragsregels. De
gedragsregels zijn er om de pauze soepel te laten verlopen. We merken op dat
een klein aantal kinderen het moeilijk vindt zich aan die gedragsregels te
houden. Voor die kinderen is het beter dat zij thuis pauze houden. Indien wij
van mening zijn dat er sprake is van een dergelijke situatie, zullen we contact
met u opnemen. Een kind dat thuis de pauze doorbrengt, heeft geen straf. Het
is gewoon beter voor het kind. Het geeft meer rust. Het maakt ook dat er na de
pauze weer onderwijs gevolgd kan worden zonder de nasleep van een ruzie of
iets dergelijks in de pauze. Indien u vragen heeft, kunt u bij onze eigen juf Thea
terecht of bij meester Charl van Sporttalent.

19 dec.

21 dec. t/m
5 jan.
6 jan.

Kinderen zijn vanaf
14.00uur vrij
Kerstviering van
17.00-19.00uur
Continurooster
tot 12.00uur
Kerstvakantie
Eerste schooldag na de
kerstvakantie

Te laat/verzuim protocol
Wij hebben in de nieuwsbrief van 29
november 2019 aangegeven, dat wij
in samenwerking met leerplicht, een
te laat/verzuim protocol hebben
opgesteld. Dit protocol vindt u ter
inzage bij juf Anja. Omdat de regels
i.v.m. te laat komen niet bij iedereen
bekend zijn, zetten wij ze hier op een
rijtje.
- 3 keer te laat? Anja neemt contact
met u op;
- 6 keer te laat? Ouders ontvangen
een eerste brief met een
waarschuwing;
- 9 keer te laat? Ouders ontvangen
een tweede brief met een
waarschuwing en er is zicht op
melding bij leerplicht;
-12 keer te laat? Melding bij leerplicht
en ouders moeten bij leerplicht
komen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw
kind zich verslaapt of dat er een
andere reden is dat uw kind later van
huis gaat, laat dit dan voor half negen
even weten.

Vuurwerk
Er zijn leerlingen die vuurwerk mee naar school nemen en wij vinden dat niet
goed. Ook licht vuurwerk als knalerwten en sterretjes willen wij niet in of om
de school zien. Wilt u uw kinderen hierop aanspreken en er, samen met ons,
voor zorgen dat er geen vuurwerk in en om de school is?
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Dank voor uw medewerking!!

