11. - Regeling school en vakantie

Schooltijden
Groepen 1 tot en met 4
• maandag, dinsdag, donderdag:
• woensdag:
• vrijdag:

8.30 uur tot 14.30 uur;
8.30 uur tot 12.15 uur;
8.30 uur tot 12.00 uur.

Groepen 5 tot en met 8
• maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur;
• woensdag:
8.30 uur tot 12.15 uur.
De kinderen mogen vanaf 08.15 uur op het schoolplein komen. Vijf minuten voor aanvang van de les
wordt er gebeld, zodat de les op tijd kan beginnen.
Groep 1 tot en met 4 maakt minimaal 3520 uren, gerekend over de vier leerjaren. Jaarlijks komt dit
neer op minimaal 880 uren. De groepen 5 tot en met 8 maken minimaal 4000 uren. Dit komt neer op
1000 uren per schooljaar.
Enkele afspraken:
• Het is van belang dat u tijdig voor aanvang van de lessen meldt dat uw kind niet of later komt in
verband met bezoek aan arts, ziekenhuis, etc.
• De fietsenstalling is om fietsen te stallen, kinderen spelen op de speelplaats.
Continurooster
We werken met een continurooster. Met name over het toezicht en het eten van de lunch zijn binnen
het team afspraken gemaakt:
• Er zijn gescheiden pauzes voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Af en toe zijn er momenten dat
iedereen samen speelt, alle leerkrachten zijn dan buiten.
• De middagpauze bestaat uit 10 minuten samen lunchen in het eigen lokaal met de eigen leerkracht.
Daarna is er 20 minuten buitenspelen met toezicht van enkele leerkrachten (zichtbaar in een geel
Kanjerhesje).
• De kinderen nemen het eten en drinken mee in een tas. Ook nemen zij een theedoek mee, die
dienst doet als placemat op de tafel (tevens handig bij morsen en kruimels). Deze gaat dagelijks mee
in de tas.
• Wij hopen dat er een gezond tussendoortje zoals fruit/groente (voor de ochtendpauze) en een
gezonde lunch mee worden gegeven naar school. Ons voedingsbeleid met diverse tips hierover is te
vinden op onze website bij de Gezonde School.
• Voor het meegebrachte drinken voor de lunch zijn koelkasten aanwezig. Het drinken kan in een krat
bij het lokaal worden gezet. Er zijn bekers in elk lokaal, zodat de leerlingen ook water kunnen drinken.
Elke woensdag hebben we een (vrijwillige) Kraanwaterdag op school.
• Kinderen mogen tandenpoetsen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun tandenborstel en tandpasta.
Deze kunnen ze in hun eigen tas bewaren.
• De leerkracht bespreekt samen met de kinderen de afspraken en geeft aan hoeveel tijd er voor het
eten is.
• Alles wat over is gaat weer mee in het lunchbakje, zodat u thuis kunt zien wat er gegeten is.
• Medicijngebruik moet door ouders/verzorgers goed worden afgestemd met de betrokken
leerkrachten. Houd er rekening mee dat de leerkracht de keus kan maken om geen medicatie toe te
dienen. Hij/zij is daar niet voor opgeleid. Binnen Stichting Keender komt er nog een actueel
medicijnprotocol.
• Als team zullen we regelmatig een tussenevaluatie houden om zo nodig de afspraken uit te breiden
of aan te scherpen. We houden u daarbij op de hoogte, ook wanneer er sprake is van bijvoorbeeld
deelname aan het EU-Schoolfruit.
Pleinwacht
Tien minuten voor aanvang van de school is er toezicht door een leerkracht. Wanneer kinderen eerder
op school zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders!! Bij slecht weer bepaalt de

leerkracht die buiten loopt of de kinderen naar binnen mogen. Dit kan dus nooit eerder dan tien
minuten voor aanvang van de school zijn. Wilt u daar met slecht weer rekening mee houden? Tijdens
de pleinwacht voor schooltijd en tijdens de pauzes dragen de pleinwachten een geel hesje,
“Kanjerkracht”. Wij zijn op deze manier goed zichtbaar voor de leerlingen en ze kunnen ons, wanneer
nodig, snel vinden.
Na schooltijd gaan wij ervan uit dat de kinderen meteen naar huis gaan. Er is dan geen
langdurig toezicht. Wel gaan de leerkrachten nog even met hun groep mee naar buiten bij het verlaten
van de school.
De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen in de klas brengen. In verband
met de voorbereidingen van de leerkrachten kan dit echter hoogstens vijf minuten van te voren. Deze
tijd kunt u gebruiken om kort met de leerkracht te spreken. Hebt u behoefte aan een langer gesprek,
dan wordt u verzocht om met de betreffende leerkracht een afspraak te maken.
We willen graag om 8.30 uur beginnen met ons lesprogramma en verzoeken u dan ook vriendelijk
doch dringend het lokaal om deze tijd te verlaten.
Gymnastiek: rooster en afspraken
Afspraken m.b.t. de bewegingslessen van basisschool Heeckeren
- De leerlingen van de onderbouwgroepen gymmen in hun ondergoed. Ze gymmen op blote
voeten.
- De leerlingen van groep 3 en 4 kleden zich om tijdens de bewegingslessen in de Mossendam.
- De leerlingen vanaf groep 3 hebben stevige sportschoenen aan tijdens de bewegingslessen.
Dit is belangrijk i.v.m. de veiligheid.
- De leerlingen van groep 5 t/m 8 kleden zich om tijdens de bewegingslessen in de
Mossendam. Na afloop van de gymles gaan ze zich douchen.
- De leerlingen van de bovenbouw mogen na het douchen deodorant gebruiken. Dit is dan een
roller, aangezien een spuitbus veel geur verspreidt.
- Wanneer een leerling geblesseerd is dan wordt dit gemeld door de ouder(s)/verzorger(s). De
geblesseerde leerling heeft wel sportschoenen bij zich i.v.m. de veiligheid in de zaal en
hygiëne.
Maandag;
Dinsdag:
Woensdag;
Vrijdag;

Groep 5, 7, 8a en 8b
Groep 3, 4, en 6
Groep 3, 4, 5 en 6 (vakleerkracht H. ten Buuren)
Groep 7, 8a, 8b (vakleerkracht H. ten Buuren)

Vakantierooster 2022 - 2023
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie

Eerste dag
17 oktober
26 december
20 februari
7 april
24 april

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 mei
29 mei
17 juli

Extra vrije dag

22 september

Laatste dag
21 oktober
6 januari
24 februari
10 april
5 mei (inclusief Koningsdag, Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag)
19 mei
25 augustus

Overige vrije (mid)dagen; Zie de lange termijnkalender in deze gids.

