Beste ouders,
Met ingang van 31 augustus 2015, gaat onze basisschool starten met het vijf gelijke dagen
model. Met deze “folder” willen wij u informeren over de organisatie van het werken met dit
model.
Schooltijden
Veenhof groep 1-2

maandag t/m vrijdag
De bel gaat om 8.35 uur

8.40 – 14.10 uur

Suikerberg groep 3-4-5

maandag t/m vrijdag
De bel gaat om 8.25 uur twee keer

8.30 – 14.00 uur

Suikerberg groep 6-7-8

maandag t/m vrijdag
De bel gaat om 8.20 uur één keer

8.25 – 14.00 uur

De groepen zijn volgens rooster een aantal dagen vrij. Deze vindt u in het informatieboekje en op de
kalender van de website www.paschalisschool.nl.

Afstemmen eindtijden beide gebouwen
Soms loopt de les iets uit, waardoor de tijd om een kleuter op te halen kort wordt. De leerkrachten
van de groepen 1-2 houden de kinderen bij zich, totdat de kinderen zijn opgehaald.

Hulpjes na school
Wanneer uw zoon of dochter hulpje is na school op de Suikerberg, zal hij of zij iets later naar buiten
komen. Op de groepssite staat in welke week uw kind hulpje is. Wanneer u ook een zoon of dochter
op de Veenhof moet ophalen, is het prettig om dit goed af te stemmen met de leerkracht.
Eten en drinken
De overgang naar het 5GDM vinden wij als school een geschikt moment om stil te staan bij gezonde
voeding, het milieu en de manier waarop wij samen eten.
We hebben besloten in de ochtendpauze over te gaan op fruit of groente, net als vele andere
basisscholen in Nederland. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en
frisdranken zijn hierbij niet toegestaan.
Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, gaat het mee
terug naar huis. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er
allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht.
Afval willen wij graag beperken. Daarom zijn alleen fruitbakjes en broodtrommels toegestaan. De
kinderen drinken zoveel mogelijk uit bekers. We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Eten
dat niet op is en afval gaan mee naar huis. De kinderen ruilen onderling geen eten of drinken.
Bakjes en bekers zijn voorzien van een naam en worden bewaard in een tas aan de kapstok.
Wij vinden het belangrijk dat eetmomenten rustig en in een ontspannen sfeer verlopen. De
groepsleerkracht blijft in de groep tijdens de lunch. Alle kinderen zitten aan hun eigen tafel en
wachten rustig op elkaar. Als uw kind langer de tijd nodig heeft, zal daar een passende oplossing
voor gezocht worden.
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Organisatie buitenspelen ochtend
Groep 1-2 heeft in de ochtend een langer speelmoment buiten.
De groepen 3, 4 en 8 spelen van 10.15 uur tot 10.30 uur buiten.
Groep 3 speelt, zoals altijd, tot aan de herfstvakantie buiten van 10.15 uur tot 10.45 uur.
De groepen 5, 6 en 7 spelen van 10.30 uur tot 10.45 uur buiten.
Organisatie buitenspelen middag
De groepen 1-2 lunchen om 12.00 uur en zullen daarna een gezamenlijk speelmoment
buiten hebben.
De groepen 3,4 en 8 lunchen om 12.00 uur en spelen buiten van 12.15 uur tot 12.30 uur.
Groep 3 speelt tot aan de herfstvakantie buiten van 12.15 uur tot 12.45 uur.
De groepen 5, 6 en 7 eten om 12.15 uur en spelen buiten van 12.30 uur tot 12.45 uur.
Buiten spelen
Er lopen meerdere leerkrachten buiten volgens een rooster. Bij slecht weer spelen de kinderen in
hun eigen klas en wordt er binnen gesurveilleerd.
Medicatie bij kinderen
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Als dit het geval is, worden hierover
met de ouders van het kind afspraken gemaakt. Per kind wordt besproken en vastgelegd wie
waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is. Op de site van de school vindt u bij het tabblad ‘informatie’
het kopje ‘downloads’. Hier kunt u ons medicijnbeleid downloaden en ingevuld meenemen naar
school ter bespreking en ondertekening.
Pauze van de leerkracht
De groepsleerkrachten hebben een kwartier pauze tijdens één buiten speelmoment van de
kinderen. Van 14.15 uur tot 14.45 uur hebben alle teamleden een verplichte pauze, volgens de
arbeidstijdenwet. Gesprekken met ouders vinden daarom altijd na 14.45 uur plaats. Voor een korte
mededeling of het maken van een afspraak, bent u meteen na school welkom.
Evaluatie
Tijdens de eerste weken wordt er goed gekeken hoe het rooster loopt en waar eventuele knelpunten
liggen. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan. U kunt als ouder met vragen of opmerkingen
ook altijd terecht bij de groepsleerkracht of de directie. U wordt als ouder via de maandagkrant
geïnformeerd over de voortgang. Ook zullen er evaluatiemomenten worden ingepland gedurende het
schooljaar.
Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede communicatie is tussen ouders en school en dat er
korte lijnen zijn. Schroom dus niet om bij vragen, opmerkingen of zorgen in gesprek te gaan. Dan
kunnen we samen kijken of er een passende oplossing te vinden is.

Met vriendelijke groet,

Teamleden Paschalisschool

Paschalisschool juli 2015

