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Hierbij de infobrief waarin ik u graag op de
hoogte brengen van de afspraken die we
met het team gemaakt hebben om de
schooldag goed te kunnen laten verlopen.
Op de ouderavond van donderdag 10
september wordt u door de
mentor/leerkracht verder geïnformeerd
over de specifieke regels van de groep.
Mocht u vragen en 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
doorontwikkelen.
Meer informatie kunt u vinden op de
website van onze school www.debodde.nl
De directeur van de school is Stephan
Gijsman.
Met ingang van 1 oktober zal Renée Pet –
Cools als adjunct- directeur starten op het
VSO. We heten haar zoals al onze nieuwe
leerlingen en personeelsleden een fijne
schooltijd op VSO De Bodde.
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Schooltijden

Zoen en zoef

De schooltijden zijn als volgt:

We organiseren het halen en brengen via de zoen en
zoef-methode. Leerlingenvervoer en ouders kunnen
voor de deur de leerling laten uitstappen. Personeel
zorgt voor het openen en sluiten van de autodeur,
zodat de chauffeur kan blijven zitten en weer vlot
kan doorrijden. Op dat moment kan u geen
informatie geven. We vragen u dat te doen via Parro,
mail of telefoontje aan de leerkracht.
Ouders kunnen de leerlingen ophalen vanaf 14.45 uur
en op woensdag vanaf 12.45 uur.
Het leerlingenvervoer vanaf 15.00 uur en 13.00 uur
op woensdag.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.45
08.45
08.45
08.45
08.45

uur
uur
uur
uur
uur

–
–
–
–
–

15.00
15.00
13.00
15.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur

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 volop bezig
zijn met het begeleiden van de leerlingen.
U kunt de leerkrachten het beste bereiken:
Voor schooltijd : 08.30 uur – 08.45 uur
Na schooltijd
: vanaf 15.15 uur
Het telefoonnummer van het VSO is:
013-4671363

Leerlingenvervoer

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.
Op- of aanmerkingen rondom het vervoer kunt u
doorgeven aan regiovervoermiddenbrabant.nl of tel
0900-7755862

Sportlessen

De meeste leerlingen krijgen twee keer per week
sporten. U hoort van de leerkracht welke dagen dat
zijn.
Iedereen neemt deel aan de gymlessen in
sportkleding. Het is de bedoeling dat ze het volgende
meenemen:
sportbroek en T-shirt
sokken en ondergoed
handdoek, washandje, zeep, kam of borstel
gymschoenen*
deodorant
* De gymschoenen moeten schoon zijn en mogen
geen strepen achterlaten.
Als u overgaat tot de aanschaf van nieuwe
gymschoenen wilt u er dan opletten dat de schoenen
geen gekleurde zolen hebben.
*Het kan zijn dat de leerkracht met u afspreekt om
de gymschoenen op school te laten

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

De leerlingen mogen vanuit school alleen met een
ander busje mee als hiervoor door de ouders/
verzorgers toestemming is gegeven.

Pauze
In de pauze kunnen de leerlingen
fruit eten of wat drinken.

Fietsers

Leerlingen die op de fiets komen, kunnen de fiets
stallen in de fietsstalling achter de school
Aan het einde van de schooldag mogen de fietsers als
eerste vertrekken. Een veilige, met stoplichten
beveiligde oversteekplaats is bij het politiebureau.
Wij adviseren de leerlingen van deze oversteek
gebruik te maken.

Consumpties
Tweemaal per week mogen de
leerlingen onder begeleiding van
personeel een consumptie kopen uit de
frisdrankautomaat. Er is een ruime
keuze aan koolzuurhoudende, en nietkoolzuurhoudende, c.q. light
producten.
Op welke dagen uw kind hiervoor in aanmerking
komt, hoort u van de leerkracht.
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Lunchen- Catering

Ziekte en vrij vragen

Tijdens de lunch mogen geen
koolzuurhoudende dranken
worden genuttigd. Wilt u hier
rekening mee houden. Op school kan de leerling een
theekaart of koffiekaart kopen, waarmee hij/zij 10
kopjes thee/koffie kan kopen.
Een theekaart kost 50 eurocent. Een koffiekaart 1
euro.

De directeur van de school is
belast met het toezicht op de
naleving van de Leerplichtwet.
Daarom moet u ingeval van
ziekte hier melding van doen.

De lunch wordt genuttigd in de klas.
Er wordt zowel uit het vuistje gegeten, als met bord
en bestek.
Op dinsdag of donderdag is er catering. Voor een
klein bedrag is een broodmaaltijd en/of snack te
koop. De leerlingen leren hierbij omgaan met geld en
het maken van gezonde keuzes.
U krijgt nog van ons te horen op welke dag uw kind
aan de catering kan deelnemen.

Kluisjes
De leerlingen hebben de
mogelijkheid om hun waardevolle
spullen (geld, mobieltje) in een
kluisje op te bergen.
Mocht uw zoon/ dochter een kluisje willen dan kan
hij/zij deze tegen een borgsom van 5 euro krijgen.
De leerling krijgt één sleutel. Mocht hij/zij de sleutel
verliezen dan kan tegen een bedrag van 5 euro een
nieuwe sleutel gekocht worden. De school zal altijd
één sleutel in bewaring houden.
Leerlingen kunnen zich hiervoor melden bij
Bas van Doorn

Gebruik Computers
Op school worden de computers
voor leerlingen ingezet in het
onderwijsprogramma. Met de leerlingen hebben we
een aantal afspraken hoe de computer op school te
gebruiken. Dat betekent dat hij/zij niet mag chatten,
mailen.
De leerling mag niet op sites komen die gerelateerd
zijn aan seks/geweld/racisme
Het geluid staat op een normaal volume
Profielwebsites en You Tube bekijken mag
Tip: http://debodde.yurls.net

Verjaardagen
Voor uw zoon/dochter is het
een feestelijke dag, wanneer
hij/zij jarig is. Hij/zij mag dan
in zijn/haar klas trakteren.
Verjaardagsfeestjes worden binnen school gevierd.
Medeleerlingen geven elkaar eventueel een kaart,
tekening of knutselwerkje. Ze geven elkaar geen
kadootjes
Het personeel viert hun verjaardag in de laatste
schoolweek met de eigen klas.

Moet uw kind om de een of andere reden vrij van
school hebben, vraag dit dan tijdig schriftelijk aan
bij de directeur. De directeur zal u uitsluitsel geven
of de leerling verlof krijgt.

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.

Afspraken en regels

We verwachten van de leerlingen dat ze
1) zich gedragen naar de algemeen geldende
regels
2)

luisteren naar alle personeelsleden en
stagiaires

3)

geen gevaarlijke voorwerpen mee naar
school nemen

4)

in gepaste kleding op school komen en in
school geen hoofddeksel dragen

5)

tijdens de lessen geen etenswaren, snoep
en/of kauwgom nuttigen

6)

het terrein van de school alleen verlaten als
de leerling toestemming hiervoor heeft

7)

op het schoolterrein de eigen
geluidsapparatuur uit hebben staan

8)

tijdens schooltijden de mobiele telefoons
inleveren bij de leerkracht of in hun kluisje
leggen

9)

tijdens de schooltijden niet roken en/of
alcoholische dranken nuttigen

10) in de Nederlandse taal met elkaar spreken
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