Bijlage bij de groepsbrief.
Schoolafspraken, geldend voor de groepen 1 t/m 8

Locatie Varsseveld.

Afspraak maken.
Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken. U hoeft niet te
wachten tot een 15 minutengesprek. Ook is het mogelijk om via de mail contact te onderhouden.
Wilt u daarvoor het persoonlijke emailadres van de leerkracht, vermeld in de kalender, gebruiken?
Klassendienst.
Elke week hebben 2 kinderen klassendienst en helpen de leerkracht aan het einde van de dag
maximaal 15 minuten met het vegen en opruimen van het lokaal.
SEO-gesprekken.
Aan het begin van het schooljaar vinden de gesprekken plaats over het sociaal- emotioneel
welbevinden van uw kind. De nieuwe leerkracht is geïnteresseerd in hoe u uw kind ziet en hoe u
samen het nieuwe schooljaar tot een succes voor uw kind kunt maken. Intekenlijsten hangen 14
dagen voor de eerste avond naast de deur van het lokaal. U kunt dan zelf dag en tijd bepalen.
Kapstokregels
Als school hanteren we 3 kapstokregels:
*Voor groot en klein zullen we aardig zijn
*Binnen is het wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet.
*We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Deze regels worden in de loop van het jaar aangevuld met groep specifieke regels.
Leefstijl
Op school werken we in alle groepen met de methode “Leefstijl” om samen te leren een goede sfeer
te creëren, waar iedereen zich veilig voelt en zich durft te uiten en zijn of haar talenten tot ontplooiing
kan laten komen.
Remedial Teaching.
Het kan voorkomen dat uw kind binnen of buiten de klas extra aandacht krijgt voor een bepaald vak.
Als dit structureel is, wordt altijd contact met u opgenomen.
Pauze
De kleine pauze is gescheiden. De groepen 1-4 en groep 4-5 gaan naar buiten van 10.00 uur -10.15
uur.
De groepen 5 t/m 8 van 10.15 uur tot 10.30 uur. Een paar keer per jaar is er een langere,
gezamenlijke pauze, waarin nieuwe spelletjes uitgeprobeerd worden.
Eten en drinken
In de kleine pauze hebben de kinderen tijd om wat te eten en te drinken. We stimuleren een gezond
tussendoortje! We denken aan een boterham of een stuk fruit. Woensdag is onze vaste fruitdag. Ook
voor traktaties zijn er hele gezonde, leuke ideeën o.a. op internet te vinden.
Uitdelen kaartjes.
Een verjaardag vieren is een feestje, dus op school besteden we daar de nodige aandacht aan. Om
teleurgestelde gezichten van kinderen die er niet bij horen te voorkomen, vragen wij u de
uitnodigingen voor de kinderfeestjes niet op school uit te delen. Dit geldt ook voor het verspreiden
van kerstkaarten.
Niet alleen over straat.
Kinderen mogen onder schooltijd nooit alleen over straat. Dus ook niet om even iets op te halen thuis.
Kinderen die eenmaal op het plein zijn, blijven ook op het plein.

Douchen na gym.
Het is een schoolafspraak dat douchen na de gymles vanaf groep 5 in de sporthal verplicht is. Dit
kunnen we als leerkrachten niet controleren, omdat wij niet zomaar een kleedruimte mogen betreden.
Vindt u het als ouders ook belangrijk dat de kinderen douchen, wilt u dit dan zelf in de gaten houden?
Huiswerkmappen
Vanaf groep 5 krijgen alle kinderen een map om hun huiswerk en brieven van school in te vervoeren.
Deze map met agenda gaat dagelijks mee naar huis en de volgende ochtend weer mee naar school.
Werklijsten
Voor boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken zijn werklijsten beschikbaar met tips hoe
kinderen dit thuis (en op school) kunnen aanpakken. Deze werklijsten worden uitgedeeld als
voorbereiding op het werkstuk of bespreking.
Vakinhoudelijke informatie
Deze informatie vindt u in de groepsbrief. Met die informatie kunt u in grote lijnen zien waaraan
gewerkt wordt komend schooljaar in de groep van uw kind.

