Regels en afspraken voor de leerlingen
We kunnen geen veilige school bieden zonder de nodige afspraken met elkaar te
maken. Hieronder vindt u de afspraken die bij ons op school gelden.

Pleinregels
Met onze leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 hebben we afspraken gemaakt over
het spelen op het plein in de pauzes. Als een kind een probleem niet zelf kan oplossen of
uitpraten gaat het naar de pleindienst. De pleindienst bestaat in de kleine pauze uit de
eigen leerkrachten. Tijdens de middagpauze vormen de schoolmedewerkers en vrijwilligers
de pleindienst. De pleindienst zoekt samen met het kind en de andere betrokkene(n) naar
een oplossing. Als dat gelukt is, kan er weer verder gespeeld worden. Bij herhaalde en/of
ernstige incidenten wordt contact opgenomen met ouders.
Mobiele telefoons
Wij merken dat mobiele telefoons voor overlast zorgen onder schooltijd. Er mag dan
ook geen gebruik van worden gemaakt, ook niet tijdens pauzes. Als het nodig is, mag uw
kind altijd van de schooltelefoon gebruik maken. Vindt u het toch nodig dat uw kind
zijn/haar telefoon meeneemt, dan moet het apparaat tijdens schooluren uitstaan en
opgeborgen blijven in een daar voor bestemd mandje dat in elke klas aanwezig is. De
school is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Kleding
Bij ons op school is het dragen van petten en mutsen in de klas niet toegestaan.
Regels bij het op school komen
Omdat we het begin van de ochtend rustig willen laten verlopen, gaat om 8.15 uur de deur
open. U kunt tot 8.25 uur met uw kind(eren) naar binnen en hebt u de tijd om hen naar
de klas te brengen. Om 8.30 uur luiden we de bel. U verlaat dan de klas, zodat de
leerkracht op tijd met de schooldag kan beginnen.
Bent u te laat met het brengen van uw kind, dan neemt u afscheid bij de voordeur. De
kinderen van de groepen 1-4 worden door een schoolmedewerker naar de klas gebracht,
de kinderen van de groepen 5-8 gaan zelf naar hun klas.
Gezonde school
We willen een gezonde school zijn. Dit doen we o.a. door sport en bewegen belangrijk te
vinden, te douchen na de gym, de gruitdagen en een Vreedzame School te zijn. Door bij
kinderen de gezondheid te bevorderen is het jong geleerd – oud gedaan. Thuis en op school
leggen we zo een goede basis voor hun toekomstige gezondheid. Ouders en schol zijn
hierin partners. We gruiten (groente en fruit eten) op elke schooldag. Uw kind heeft dan
in ieder geval groente of fruit als tussendoortje mee. Voor het lunchpakket geldt dat u dit
zelf invult, maar we hopen zo gezond mogelijk. Als kinderen snoep, koek, chips of iets
dergelijks meenemen, wordt dit onaangeroerd mee naar his teruggenomen. Voor het
drinken adviseren we u een beker mee te geven. Water kan uit onze kraan en anders vult
u hem thuis met iets anders. Dit scheelt enorm in de hoeveelheid pakjes bij het afval.
Omdat het eten en drinken voor de ochtend- en middagpauze gescheiden bewaard wordt,
verzoeken we u om twee aparte pakketjes me te geven.
Gymles voor groep 3 t/m 8
Om de gymles zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal regels met
betrekking tot de veiligheid en hygiëne:
• Tijdens de gymles lange haren vast.
• Geen sieraden om, zodat uw kind anderen of zichzelf niet kan bezeren. Alleen
(oor)dopjes zijn toegestaan, behalve als er die les wordt gestoeid.
• Gymschoenen met stroeve zolen die niet afgeven.
• Sportkleding (T-shirt, broek of gympakje).

•
•

Een handdoek, want na de gymles wordt er altijd gedoucht.
Qua hygiëne is het raadzaam om met slippers te douchen.

Douchen na de gymles
Na de gymles douchen, is bij ons op school verplicht voor alle kinderen vanaf groep 3.
Sommige ouders zijn bang dat hun kind ziek wordt als ze onder de douche zijn geweest
na het gymmen. Het tegendeel is waar, kinderen zijn vatbaar als zij gezweet hebben en
iet hebben gedoucht. Als basisschool volgen we de richtlijnen van de GG&GD. Bron: GGD
brochure “ Naar een beter binnenklimaat”.
Het ligt uiteraard anders als er medische bezwaren tegen het douchen zijn voor uw kind.
De school houdt zich dan aan de richtlijnen van de arts. Mocht dit spelen bij uw kind, dan
verzoeken wij u om een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur.
Gevonden voorwerpen
Kleding en gymspullen e.d. die gevonden worden, gaan in de groene bak gevonden
voorwerpen in de hal van beide gebouwen. Regelmatig worden deze bakken leeggemaakt
en hangt alles aan een waslijn in de hal. U kunt uw gevonden voorwerpen dan
meenemen. Wat nog overblijft, gaat naar de kringloop. Sleutels en waardevolle
voorwerpen die worden gevonden, worden in de keuken bewaard. U kunt hier de
conciërge of een leerkracht naar vragen.
Op de fiets naar school
Alleen kinderen die buiten de Leidsebuurt wonen, mogen met de fiets naar school. Dit in
verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op ons kleuterplein. Fietsen op dit plein
is niet toegestaan. Fietsen kunnen in het fietsenrek op de kleuterspeelplaats, bij de
dependance of in de fietsenrekken voor het Badhuis. Het is niet de bedoeling dat er fietsen
tegen de hekken op het plein gezet worden.
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om met de step of skeelers in school
te komen. Ook zorgen ze na het opbergen bij aankomst op school voor obstakels in de
gangen. Ze kunnen eventueel in de fietsenstalling op het kleuterplein en anders met de
ouders weer mee naar huis.
Hoofdluis
Er is een luizenprotocol, indien u interesse heeft, kunt u dit op school inzien.
Roken
Wij streven een gezonde leeromgeving na en daarom is onze hele school als rookvrije
ruimte aangemerkt. In verband met de voorbeeldfunctie mag er ook buiten niet gerookt
worden als er met de kinderen wordt gewerkt. Dit geldt ook voor ouders die als hulp met
de kinderen werken. Wij stellen het op prijs als ouders meewerken aan het rookbeleid
op school.

