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Welkom
Met deze infobrief willen wij u graag op de hoogte
brengen van de afspraken die we met het team
gemaakt hebben om de schooldag goed te kunnen
laten verlopen.
U wordt van de meest belangrijke afspraken op de
hoogte gebracht. Verder vindt U veel informatie in
de schoolgids en op de website: www.debodde.nl
Op de ouderavond begin september wordt u door
de leerkracht verder geïnformeerd over de specifieke regels van de groep.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen
we ze graag, zodat we samen met u en de leerlingen de school kunnen maken tot een prettige
omgeving, waar de leerlingen graag zijn en zich
verder kunnen ontwikkelen.
De directeur van de school is Stephan Gijsman.
Namens team SO
Marjon Derks
Adjunct-directeur

Schooltijden

Gymlessen

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag
09.00 uur – 15.00 uur
Dinsdag
09.00 uur – 15.00 uur
Woensdag
09.00 uur – 13.00 uur
Donderdag
09.00 uur – 15.00 uur
Vrijdag
09.00 uur – 15.00 uur
De leerlingen worden vanaf 08.45 uur opgevangen
door het eigen personeel van de groep. Wilt u, als u
uw zoon/ dochter zelf brengt, hier rekening mee
houden.

De leerlingen krijgen twee
keer per week gym. De dagen
waarop uw kind gymt, worden kenbaar gemaakt via het
groepsrooster.
Iedereen neemt deel aan de
gymlessen in sportkleding.
Zowel voor de jongens als de meisjes een sportbroek, T-shirt en gymschoenen*. De gymkleding
blijft voor de jongste leerlingen op school. Voor
de vakanties nemen alle leerlingen hun gymspullen mee naar huis. De oudere leerlingen
nemen de gymkleding na elke les mee naar
huis.
* De gymschoenen moeten schoon zijn en mogen geen strepen achterlaten op de vloer.

Telefonische bereikbaarheid

De school is de hele dag bereikbaar.
Wij willen u echter verzoeken als u met de leerkracht van uw zoon/dochter/cliënt wilt spreken dit
buiten de schooltijden te doen. U
begrijpt dat de leerkrachten anders
bezig zijn met het begeleiden van
de leerlingen.
U kunt de leerkrachten het beste
bereiken:
Voor schooltijd : 08.30 uur – 09.00
uur
Na schooltijd
: vanaf 15.15 uur
Voor ziekmeldingen kunt u bellen tussen: 8.00 uur –
09.00 uur.
Het telefoonnummer van de school is 013-4671363

Vervoer

Voor op- of aanmerkingen rondom
het vervoer kunt u contact opnemen met de vervoersonderneming
of met het servicepunt leerlingenvervoer 0900-7755862.
Door de verschillende vervoersondernemingen worden de routes gemaakt.
De leerlingen mogen vanuit school alleen met een
ander busje mee als hiervoor door de ouders/ verzorgers toestemming is gegeven en als het ook bij de
vervoersonderneming is gemeld.
Wanneer bij extreme weersomstandigheden, zoals
mist of gladheid, de bus of taxi veel te laat is, kunt
u zonder daar toestemming voor te vragen, uw kind
die dag thuis houden.

Douchen
Wij verwachten dat alle leerlingen van de oudere groepen gaan douchen na afloop van de gymles.
In de kleedkamers zijn douchehokjes en een
groepsdouche aanwezig.

Zwemmen
De leerlingen van de meeste
groepen zwemmen 1 X per
week in het watergewenning
bad van de school.
De dag dat Uw kind gaat
zwemmen staat in het rooster
van betreffende groep.
Wilt u uw kind op die dag zwemkleding en een
handdoek, voorzien van naam, meegeven in een
aparte (zwem)tas. Denkt u op die dag ook aan
gemakkelijke kleding i.v.m. het aan- en uitkleden.

Fruit eten

In het ochtendprogramma is tijd ingeruimd om
het van thuis meegebrachte fruit te nuttigen.
Bij het fruit eten en in de middag drinken de
kinderen een bekertje water.

Lunchen

Fietsers
Leerlingen die op de fiets komen, kunnen deze stallen in de fietsenstalling van de
school. Aan het einde van de schooldag mogen de fietsers als eerste vertrekken. De leerlingen steken onder
begeleiding van verkeersbrigadiers
de Jozef Platteweg over.

De leerlingen brengen brood
van thuis mee.
Wilt u de boterhammen klaargemaakt meegeven, maar niet
in stukjes snijden!
Er wordt zowel uit het vuistje
gegeten, als met bord en be-

stek.
De leerlingen kunnen niet-koolzuurhoudende
dranken meebrengen voor bij de lunch.

Afspraken en regels
Binnen de school hanteren we 5
omgangsregels die een paar keer
per jaar specifieke aandacht krijgen.






Bij nee of stop. hou je op!
De spullen heel en schoon. Dat is heel gewoon
…… is mijn naam. Noem mij zo voortaan!
Samen spelen is fijn. Daar mag jij ook bij zijn!
Tel tot 10. Je wordt rustig zul je zien.

Daarnaast mogen de leerlingen tijdens de lessen
geen hoofddeksel dragen en leveren ze hun telefoon
in de ochtend in bij de leerkracht.
Vanwege de AVG regels mogen ouders geen foto’s
maken waarop ook andere leerlingen zichtbaar zijn.

Brieven
Berichten van school worden altijd schriftelijk meegegeven of worden U per mail of via Parro gestuurd. U hoeft met mondelinge afspraken van uw
kind dus geen rekening te houden.
Kijkt u wel regelmatig de schooltas en uw mailbox
na!

Parro
De leerkrachten gebruiken Parro om
u informatie te geven over de leuke
dingen in de groep of over uw
dochter/zoon.
U wordt gevraagd om op Parro in te
loggen en regelmatig een ervaring of
foto te delen met de groep.

Gezonde school

Gezonde leerling presteert beter!
Gezond eten en leven is erg belangrijk voor onze
kinderen. De Bodde wil hier een bijdrage aan leveren. Dit in overleg met de MR en begeleid door een
deskundige van de GGD.
Dit houdt in:

Bij het fruit in de ochtend wordt water gedronken.

U geeft dus voor 1 keer per dag drinken mee.

in de middag drinken we water met een Maria
koekje.

Ouders worden actief geïnformeerd over bijv.
gezonde voeding, drankjes en traktaties.

De gezonde broodtrommel. We adviseren,
maar leggen geen verplichtingen op.

Medicijnen

Ouders/ verzorgers moeten medicijnen inleveren bij de leerkracht.
De medicijnen worden door de leerkracht in
een afgesloten kistje bewaard.
De leerkracht verstrekt de medicijnen volgens
voorschrift op het juiste tijdstip.
Het zou fijn zijn als de leerkracht de beschikking kan krijgen over een kleine voorraad medicijnen.

Ziekte en vrij vragen

De directeur van de school is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Daarom moet u het melden als uw kind ziek is. Moet
uw kind om de een of andere reden vrij van
school hebben, geef dit dan tijdig schriftelijk of
telefonisch door aan de school en aan de vervoersonderneming.

Spelmateriaal
Op maandag en vrijdag mogen
de kinderen buitenspelmateriaal mee naar school nemen.
Dit materiaal mogen de kinderen in de pauzes mee naar
buiten nemen. De school kan
echter niet verantwoordelijk
worden gesteld voor kwijtraken van of schade aan deze materialen. Kortom:
het is voor uw eigen verantwoording als u materiaal mee naar school geeft.
Op de andere dagen mogen de kinderen geen
spelmateriaal van thuis mee naar school nemen.
Er mogen geen gevaarlijke voorwerpen of speelgoed geweren mee naar school.

Verjaardagen
Van kinderen:
Voor uw kind is het een heuglijke dag, wanneer
het jarig is. Hij/zij mag dan in zijn/haar klas een
voorverpakte traktatie uitdelen.
Verjaardagsfeestjes worden niet buiten de school
gevierd. Medeleerlingen geven
elkaar eventueel een kaart, tekening of knutselwerkje. Ze geven elkaar geen
cadeautjes.
Van personeel:
De leerkrachten/ assistentes op het SO vieren
hun verjaardag met de eigen klas. Of ze organiseren een juffen dag in de laatste schoolweek.

