
Beste ouders,

Binnenkort start uw kind op onze school.

Bijgaand hebben wij praktische informatie over onze school voor u op een rijtje gezet:

1. Schooltijden

Ma-di-do-(vr) 08.30 - 14.30 uur
woensdag: 08.30 - 12.30 uur
De kleuters hebben op vrijdag vrij.

2. Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Eerste schooldag 06-09-2021  Laatste schooldag 22-07-2022

Studiedag (hele organisatie) 04-10-2021
Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Studiedag school 06-12-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Carnavalsvakantie 28- 02-2022 t/m 04-03-2022
Paasmaandag 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022  t/m 27-05- 2022
Pinkstermaandag 06-06-2022
Studiedag (hele organisatie) 07-06-2022
Studiedag school 06-07-2022
Zomervakantie 25-07-2022 t/m 02-09-2022

Op onderstaande vrijdagen hebben de kinderen vanaf 12.30 uur vrij
Vrijdag 24 december 2021 - voor kerstvakantie
Vrijdag 25 februari 2022 - voor carnaval
Vrijdag 22 april 2022 - voor meivakantie
Vrijdag 22 juli 2022 - voor zomervakantie

Afwijkende schooldagen voor de groepen 1 en 2
I.v.m. vieringen op school hebben de kleuters afwijkende schooldagen. De vrijdagen zijn tot 12.30 uur.
Maandag 21 februari 2022 vrij i.v.m. carnavalsviering op vrijdag 25 februari 2022
Vrijdag 22  april 2022 zijn de koningsspelen, dit is ook een schooldag voor groep 1 en 2
Maandag 18 juli 2022 vrij i.v.m. vrijdag 22 juli 2022 laatste schooldag



3. Inloopkwartiertje
Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen naar school komen en meteen naar de eigen klas lopen. Ouders
van de leerlingen van groep 1 en 2  kunnen hun kind tot bij de blauwe klasdeur op het schoolplein
brengen. Hier worden de kleuters door de leerkrachten ontvangen. Hier neemt de ouder afscheid.
Dit zorgt voor rust in het klaslokaal. Vanaf groep 3 komen de kinderen geheel zelfstandig het
schoolplein op.

4. Ophalen van kinderen
Ouders van de kleuters wachten op de speelplaats tegenover de blauwe klasdeur op hun kind.
Aan het eind van de lesdag komen de leerkrachten samen met de kinderen naar buiten. Indien
iemand anders uw kind komt ophalen, verzoeken wij u dit ‘s morgens door te geven aan de
leerkracht.

5. Parkeren
De veiligste weg naar school is te voet. Dit is echter niet altijd mogelijk, gezien de afstand
die sommige kinderen moeten overbruggen. Kinderen die dicht bij school wonen, vragen
we dringend lopend naar school te komen. Komt u met de auto, dan kunt u deze op de
Nieuwe Markt parkeren of in een van de zijstraten. Loop vanaf dit punt met uw kind naar
school. Houd de voorzijde van de school verkeersvrij, zodat de straat het overzichtelijk
blijft voor al onze leerlingen.

6. Fietsen
Komt uw kind met de fiets naar school, dan stapt het bij de poort af en loopt met de fiets aan de
hand het schoolterrein op. De fiets kan in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst
worden. Zorg s.v.p. dat de fiets afgesloten kan worden. De school is niet verzekerd tegen
eventuele diefstal van de fiets.

7. Tussendoortje in de ochtendpauze
Om 10.15 uur is de ochtendpauze en kunnen de kinderen hun tussendoortje nuttigen. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen zo gezond mogelijk eten. Dit draagt positief bij aan hun
ontwikkeling. Tijdens de kleine pauze op dinsdag, woensdag en donderdag is alleen een
gezonde fruit/groentehap toegestaan.
Op maandag mogen de kinderen fruit, koek of boterham meenemen. Geen snoep of koek met chocolade.
Drinken in een goed sluitende beker is toegestaan, bij voorkeur geen drinkpakjes.
Alles voorzien van naam.

8. Brood middagpauze
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 hanteren wij een continurooster.
Alle kinderen blijven op school eten. De leerlingen nuttigen tijdens de
middagpauze hun eigen meegenomen brood en drinken. Daarna hebben ze
nog tijd om even heerlijk (buiten) te spelen. De leerkrachten houden tijdens
deze middagpauze toezicht. Er zijn geen kosten aan deze pauze verbonden.
Tussen de middag eten alle kinderen samen met hun leerkracht het
meegenomen brood en drinken. Snoep is niet toegestaan



9. Bewegingsonderwijs
De gymlessen van groep 1 en 2 worden in de speelzaal gegeven en bij mooi weer buiten. Voor
deze les hebben de kinderen gymschoenen voorzien van naam nodig. Liefst gymschoenen met
klittenband. De gymschoenen blijven op school. S.v.p. de gymschoenen in een eenvoudige
(rug)zak doen.

10. Verjaardagen
De verjaardag van een kind is altijd een bijzondere dag. De verjaardag wordt bij aanvang van
de lessen in de eigen klas gevierd. De klasgenootjes zingen en maken muziek voor de jarige job.
Er worden op school geen traktaties uitgedeeld.
Met de ouders van de kinderen die als 4 jarige starten op onze school, wordt tijdens de
kennismakingsdagen overlegd of een kind het prettig vindt zijn/haar 4de verjaardag in de klas te
vieren.

11. Ouderbijdrage
De leerkrachten, de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en het Schoolbestuur willen
zorgen voor een goed klimaat om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
Het organiseren van diverse activiteiten dragen hiertoe bij. Het team en de oudervereniging willen
deze activiteiten graag organiseren, maar de overheid stelt voor deze extra activiteiten geen geld
beschikbaar. Dit is de reden waarom de Oudervereniging jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de
ouders vraagt (€ 30,- per kind). Hiervoor wordt oa. de organisatie van het sinterklaas- en
kerstfeest betaald, de schoolreis en het slotfeest.

12. Ouderportaal
Berichtgeving vanuit school en de groep van uw kind doen wij via BasisOnline Ouderportaal. Bij
de start op school ontvangt u een brief met een token. Met deze token kunt u een account bij
BasisOnline Ouderportaal aanmaken. BasisOnline/Parent.com, de leverancier van het
Ouderportaal, heeft uw privacy hoog in het vaandel. Ze voldoen reeds aan alle
bestaande, en nieuwe, Europese privacywetten en slaan alle gegevens versleuteld op.
Daarbij geeft het Ouderportaal u de regie over welke gegevens er met wie gedeeld
worden. Standaard zal alles afgeschermd zijn maar u kunt, desgewenst, gegevens delen
met andere ouders.

13. Schoolverzuim
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan zijn, verzoeken
wij u dit vóór 08.15 uur via BasisOnline Ouderportaal aan de groepsleerkracht door te geven.

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan hoor we deze graag!

Team basisschool De Violier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Kennismakingsdagen:

Week 1 Week 2

Datum........... ->08.30 uur – tot ___uur Datum........... ->08.30 uur – tot ___uur
Datum........... ->08.30 uur – tot ___uur Datum........... ->08.30 uur – tot ___uur

Datum........... ->08.30 uur – tot ___uur


