
Praktische zaken 

Bewegingsonderwijs 

Kleuters in de groepen 1 en 2 hebben voor de gymlessen in de gymzaal schoeisel nodig; wij 

raden aan om gymschoentjes met klittenband te kopen en deze ook te voorzien van naam. 

Klittenbandschoenen kunnen ze zelf makkelijk aan en uit doen. Het is de bedoeling dat deze 

schoenen op school blijven. 

De groepen 1 tot en met 8 hebben gymles in de gymzaal.     
Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht. 

Het dragen van gymschoenen is hygiënischer en voor bepaalde oefeningen onmisbaar in 

verband met veiligheid.  Tevens is het een bescherming van de voeten.  

Na de gymles is er de mogelijkheid om even snel te douchen.  

Wij verzoeken u de kinderen geen doucheschuim en deo mee te geven. 

De gymdagen zijn woensdag en vrijdag en worden gegeven door R. Wassink, vakleerkracht 

gym. 

GYMROOSTER  2021-2022  

  

Gymlessen worden gegeven voor meester Rick.  

  

Woensdag  
  

8.30 – 9.15 uur      groep 8  
9.15 – 10.00 uur    groep 1-2A  
10.30 – 11.15 uur  groep 1-2B  
11.15 – 12.00 uur  groep 3  
12.30 – 13.15 uur  groep 4-5  
13.15 – 14.00 uur groep 6-7  

Vrijdag  
  
  

8.30 – 9.15 uur      groep 8  
9.15 – 10.00 uur    groep 1-2A  
10.30 – 11.15 uur  groep 1-2B  
11.15 – 12.00 uur  groep 6-7  
12.15 – 13.00 uur  groep 4-5  
(13.00)13.15 – (13.45)14.00 uur groep 3  

  

Culturele Jeugdvorming 

Culturele Jeugdvorming heeft als doel om leerlingen van de basisscholen kennis te laten 

maken met diverse kunstuitingen zoals film, toneel, muziekuitvoeringen en museumbezoek. 

De kosten worden voor een deel betaald uit de ouderbijdrage.  

Hoofdluis 

Wij willen u als ouder/verzorger vragen zelf uw kind(eren) goed te controleren op hoofdluis 

Als u constateert dat uw kind hoofdluis heeft, vragen wij u dringend om het haar nog 

diezelfde dag te behandelen.  Alle kinderen krijgen van school een luizentas, waarin zij hun 

jas aan de kapstok kunnen hangen. Op deze wijze proberen we preventief de verspreiding 

van hoofdluis te voorkomen. Wij geven de luizentas twee keer per jaar mee naar huis en 

vragen u vriendelijk om deze dan te wassen. 

 



Kampdagen/afscheidsavond 

Voor de leerlingen van groep 8 wordt er  
ieder jaar een schoolkamp georganiseerd.  

Aan het einde van het schooljaar 

organiseert de school van de schoolverlaters 
een  

afscheidsavond voor groep 8. Tijdens een  
aparte ouderavond rond mei worden de 

ouders  

van groep 8 hierover nader geïnformeerd.  
De kosten, verbonden aan het kamp, 

( ongeveer € 100,-) zijn voor  

rekening van de ouders.    
 

 

Schoolreis 

Elk jaar organiseren wij een schoolreisje voor de groepen 1 t/m 8. De datum vindt u in de 

kalender. Meer informatie volgt later in het jaar via onze nieuwsbrief. 

Sportdag 

Voor de groepen 1 t/m 8 wordt jaarlijks een sportdag georganiseerd op de atletiekbaan van 

ARGO in Doetinchem. De nadruk ligt op sportiviteit, teamgeest en de mogelijkheid 

individuele prestaties te leveren. Mede dankzij de medewerking van vele ouders is het ieder 

jaar weer een groot succes. 

 

 

 

Sponsoring 

Onze school wordt niet gesponsord, er is dus geen reglement opgesteld. Indien we met 

schoolsponsoring te maken krijgen zal de MR met het bestuur van de school contact 

opnemen om een beleid en reglement met betrekking tot sponsoring vast te stellen. 

Voor excursies en museumbezoek kan het voorkomen dat de busreis door de betreffende 

organisatie gesubsidieerd wordt. Het gaat dan om een speciaal aanbod voor basisscholen. 

 

Verkeersexamen 

De leerlingen van groep 7 doen ieder jaar een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen. 

Voor het praktische gedeelte wordt er een route gefietst in Zeddam. Indien ze slagen voor 

beide onderdelen, ontvangen de kinderen een verkeersdiploma. 

http://www.actiefvooramersfoort.nl/ina-debat-sport/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFnrSN29DbAhWIYVAKHfEJAw8QjRx6BAgBEAQ&url=http://survivalbakkeveen.nl/kamp/&psig=AOvVaw0vFR5vzq5SbVMqF9lYraHK&ust=1528981763718106


Wetenswaardigheden 

• Gezond 

De afspraak is een “gezond tussendoortje”; fruit, ontbijtkoek, een boterham en tevens 

gezonde dranken in een beker in de morgenpauze. Ook geldt “snoep verstandig” als uw 

kind trakteert. De leerkrachten doen hier graag aan mee!  

 

• Foto’s 

Bij bijzondere gelegenheden worden er foto- en/of video opnamen gemaakt, zoals tijdens 

een uitstapje. Deze individuele en/of groepsfoto’s worden o.a. ook gebruikt voor de website. 

Mocht u daar bezwaar tegen hebben is het van belang dat u dit elk schooljaar aangeeft in 

het bericht dat u daarover ontvangt via Parro. 

We willen u tevens vragen om geen filmpjes van schoolse activiteiten op Facebook, YouTube 

etc. te plaatsen. Het plaatsen van foto’s met daarop uw eigen kind is natuurlijk geen 

probleem. 

• Huiswerk 

Ieder kind krijgt vanaf groep 4 leerwerk mee, bijv. voor tafels en (vanaf groep 5) de 

zaakvakken.  Ook krijgen de kinderen vanaf groep 5 een spreekbeurt en een 

boekbespreking opgegeven. Wilt u er op toezien dat dit huiswerk voldoende aandacht 

krijgt?  Tijdens de informatieavond in september zal dit in de verschillende groepen worden 

toegelicht. 

• Liever niet 

Het uitdelen van uitnodigingen voor feestjes zorgt vaak, vooral bij jonge kinderen die 

vergeefs wachten op een uitnodiging, voor teleurstelling. We stellen daarom voor deze 

uitnodigingen niet op school uit te delen. Ook kerstkaarten delen we niet op school uit, tenzij 

iedereen uit de groep er een ontvangt. 

Mobieltjes mogen niet worden meegenomen naar school.  

Indien nodig kunnen de kinderen gebruik maken van de telefoon op school. 

Geef kinderen geen speelgoed mee naar school.  

Bij bijzondere gelegenheden mag dat wel, maar dan wordt dit van tevoren bekend 

gemaakt.  

• Schoolfotograaf 

Elk jaar worden op onze school de kinderen gefotografeerd door een schoolfotograaf. De 

datum vindt u in de kalender. Het aanbod van de fotograaf is vrijblijvend; u beslist zelf of u 

foto’s afneemt. 

  



• Typecursus 

Wij werken samen met Doc opleidingen uit Doetinchem. Bij voldoende aanmeldingen 

verzorgen zij buiten schooltijd, maar wel op school, een typecursus voor kinderen uit groep 6, 

7 en 8. Aan het begin van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd 

• Verkeersveiligheid 

In de Schoolstraat komen nogal eens verkeersonveilige situaties voor, die voornamelijk 

veroorzaakt worden door ouders die hun kinderen komen ophalen of brengen. Daarom 

verzoeken wij u vriendelijk doch dringend uw auto te parkeren in de Hamalandstraat of in de 

Sportlaan. De Schoolstraat blijft dan overzichtelijk voor de kinderen die fietsend dan wel 

lopend van en naar school gaan.  

Het is de bedoeling dat u op de speel- parkeerplaats wacht op uw kind. Het trottoir blijft dan 

vrij voor de kinderen die lopend naar huis gaan. Als u de kleuters komt ophalen, wacht dan 

a.u.b. op de speelplaats van de kleuters.  

 

 

Medicijnplan 

Per schooljaar zijn we verplicht om in kaart te 

brengen welke kinderen medicijnen 

gebruiken onder schooltijd. Voor deze kinderen 

wordt er in samenwerking met ouders een 

medicijnplan opgesteld. Wij vragen u 

vriendelijk om bij de leerkracht van uw kind te melden wanneer uw kind onder schooltijd 

medicijnen gebruikt.  

 

Allergieën 

Als uw kind een allergische reactie heeft op kunstmatige toevoegingen in het eten en 

drinken, neem dan contact op met de groepsleerkracht. 

Wij vragen van u als ouder dat u elk schooljaar de eventuele allergieën van uw kind(eren) 

aangeeft bij de desbetreffende leerkracht.  

Graag ook als uw kind een andere vorm van allergie heeft. 

 

Roken:  

Onze school is geheel rookvrij.  

Vanaf 1 augustus 2020 is het verboden om op het schoolplein te roken. 

Tijdens schoolactiviteiten/uitstapjes mag er niet gerookt worden in het bijzijn van de 

leerlingen. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW9drW29DbAhWNEVAKHYKCBioQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.facade360.nl/algemeen/veiligheid-bij-complexe-bouwprojecten/&psig=AOvVaw2AMUkszt3Y1P-5ezzQMFsy&ust=1528981923019491
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