
Praktische zaken op alfabet  

Allergieën 

Het is belangrijk de leerkracht te informeren over een 

eventuele allergie. 

Niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor de 

medeleerlingen is dit belangrijk. 

Bij bijvoorbeeld een notenallergie kan pindakaas op brood al 

voor problemen zorgen. 

Anti-luizenbrigade 

Ieder jaar steekt het probleem van de hoofdluis weer de kop op. In de week na elke 

vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd door de anti-luizenbrigade. Dat is 

een groep vrijwilligers (ouders) die zich hiervoor heeft aangemeld. Wordt er bij uw kind 

luis geconstateerd, dan neemt de leerkracht direct contact met u op en krijgt u inform 

atie over een oplossing van het probleem. De ouders van alle kinderen van de groep 

waarin luizen zijn geconstateerd krijgen een mail met nadere informatie. 

Soms is het noodzakelijk uw kind naar huis te sturen voor een directe behandeling. 

Ook vragen wij u om zelf regelmatig uw kind te controleren.  

Als u het als ouder prettig vindt, kunt u een luizencape aanschaffen. Deze capes zijn te 

koop via onze webshop www.williwinkel.nl. 

Fruit 

Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen leren dat fruit lekker en gezond is, 

staat fruit op het menu tijdens de ochtendpauze. Deze regel is ingesteld, n.a.v. een 

GGD-onderzoek naar eetgewoontes van basisschoolleerlingen. Daaruit bleek dat deze 

leeftijdsgroep veel suiker en verborgen vetten binnenkregen. Sindsdien is het 4 dagen 

fruit en woensdag eventueel een koek.  

Gevonden voorwerpen 

Iedere dag blijven er op school kledingstukken en andere spullen liggen die door de 

kinderen vergeten zijn mee te nemen. Al deze spullen verzamelen wij in twee grote 

dozen die in de bibliotheek staat. Wanneer u iets kwijt bent, kunt u daar zoeken. 

Meerdere malen per jaar worden alle gevonden voorwerpen tijdelijk op het podium 

gelegd. Alles wat niet wordt opgehaald wordt geschonken aan een goed doel.  

Gevonden voorwerpen van waarde worden bij de conciërge afgegeven. 

Gymkleding/gymles 

Gymkleding is voor de jongens een gymbroek en evt. een t-shirt, voor de meisjes een 

pakje of een shirt en een broek. In elk geval kleding waar je heel goed en veilig in kunt 

bewegen. Sieraden zijn niet toegestaan, of worden bedekt met een zweetbandje.  

De kinderen gymmen op gymschoenen. Gymschoenen, die ook buiten worden gebruikt, 

mogen niet in de gymzaal worden gedragen. Bij mooi weer bestaat de kans, dat er buiten 

bewegingsles gegeven wordt. Dit wordt gecommuniceerd via Social Schools. Hiervoor is 

aangepaste kleding en schoeisel gewenst. Als uw kind niet kan gymmen, laat u dit via 

een briefje aan de groepsleerkracht weten. Kinderen die geen gymkleding meenemen 

kunnen niet meedoen met de les. Onderling lenen van gymkleding kan uiteraard wel.   

Na de les krijgen kinderen gelegenheid om de voeten te wassen (neem dan een 

handdoek mee). Douchen doen we niet in verband met de tijd. Vanaf groep 6 mogen 

kinderen een deo roller meenemen (spuitbussen zijn niet toegestaan). Ieder kind moet 

dus, naast gymkleding, ook een eigen handdoekje meenemen. Spullen die achterblijven 

in de kleedkamers worden meegenomen naar school en zijn te vinden bij de gevonden 

voorwerpen.  

Leerlingen mogen pas de gymzaal in wanneer de leerkracht aanwezig is.  

http://www.williwinkel.nl/


Halen en brengen 

Om vervelende situaties zoveel mogelijk te voorkomen, volgen hieronder enkele 

richtlijnen ten aanzien van het halen en brengen van kinderen: 

Als u uw kind brengt en haalt van school, wilt u dan zoveel mogelijk met de fiets komen? 

Geparkeerde auto’s op de stoep of pal voor de school, leiden al heel snel tot overlast en 

onoverzichtelijke en dus onveilige situaties.  

 

De fiets moet altijd op slot. Ieder kind is er zelf verantwoordelijk voor dat de fiets op slot 

staat.  

 

Is iemand een fietssleuteltje verloren of heeft iemand er één gevonden? 

Op school bewaren wij alle gevonden sleuteltjes in het kantoortje van de conciërge. 

Huiswerk 

In groep 6 beginnen we met het af en toe geven van huiswerk.  

Vanaf groep 8 komt het accent te liggen op het plannen en organiseren van het 

huiswerk, het leren omgaan met een agenda, het wennen aan het maken en/of leren van 

schoolwerk thuis. Het huiswerk wordt wekelijks opgegeven. Het betreft hier zowel 

wereldoriëntatie, spelling en rekenen. Indien nodig krijgen individuele leerlingen 

huiswerk mee naar huis om extra te oefenen, dit in overleg met de ouders. 

Aan het verzoek om extra huiswerk vanuit ouders wordt alleen gehoor gegeven als de 

leerkracht zelf ook van mening is dat dit nodig is. Wij geven de voorkeur aan het speels 

begeleiden van kinderen thuis (het spelen van spelletjes, samen koken, etc.). De 

interactie tussen u en uw kind is daarbij bewezen effectief.  

Inzamelacties 

• Kinderpostzegels: Ieder jaar doen de leerlingen van de groepen 7 mee aan de 

kinderpostzegelactie. De opbrengst van deze actie gaat naar verschillende goede 

doelen; 

• Cartridges: In de school staan twee kartonnen dozen waarin u lege cartridges kunt 

deponeren. Eén staat er bij de hoofdingang en de ander staat bij de kleuteringang. 

De school krijgt hier geld voor waarvan ze weer extra leermiddelen aan kan schaffen; 

• Oud Papier: Iedere tweede zaterdag van de maand (behalve in juli of augustus) 

wordt er in Breukelen papier opgehaald ten bate van het onderwijs. Alle basisscholen 

doen hier aan mee. Van 9:00 uur tot 12:00 uur halen ouders van de school die aan 

de beurt is het papier op. De totale jaaropbrengst wordt met de gemeentelijke 

subsidie gedeeld door de vijf deelnemende scholen. 

Van de opbrengst koopt onze school (buiten)speelleermateriaal en waar op dat 

moment behoefte aan is.  

 

Jaarkalender 

Gedurende het schooljaar vinden er vele activiteiten plaats. Een overzicht van deze 

activiteiten wordt digitaal verstuurd vlak voor of net na de zomervakantie.  

Deze jaarkalender is ook te vinden op onze site www.willibrordusbreukelen.nl.  

Daarnaast zijn alle activiteiten terug te vinden in Social Schools, onze digitale tool om te 

communiceren met ouders.  

Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De telefoons van 

kinderen zijn slechts ingeschakeld na toestemming van en in overleg met de betrokken 

leerkracht. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn 

voor hun eigendommen, dus ook voor hun mobieltje. De school kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van een mobiele telefoon. 

 

http://www.willibrordusbreukelen.nl/


Onderwijs- en kindertelefoon 

Als de problemen zo groot zijn, dat leerlingen, ouders of teamleden geen kans zien om 

deze via de contactpersoon van onze eigen school aan de orde te stellen, dan is er nog 

de mogelijkheid om de nationale onderwijstelefoon of de nationale kindertelefoon te 

bellen. Beide hulporganisaties staan volkomen los van alle scholen in Nederland. 

De onderwijstelefoon is gratis bereikbaar op  0800-1608 tussen 12.00uur en 17.00uur 

’s middags. Dit nummer is alleen via een vaste telefoon bereikbaar of via internet. Hij is 

vooral bedoeld voor ouders, die een probleem hebben met de school. De 

onderwijstelefoon is een luisterend oor en geeft goede raad. Soms verwijst men door 

naar een andere instantie. 

De kindertelefoon is gratis bereikbaar op  0800-0432 tussen 14.00 uur ’s middags en 

20.00 uur ‘s avonds. Hier kunnen kinderen terecht om hun problemen te bespreken. 

www.kindertelefoon.nl  

Ontruimingsoefeningen 

In elk gebouw kunnen situaties ontstaan, die het noodzakelijk maken het gebouw zo snel 

mogelijk te ontruimen, omdat acuut gevaar ontstaat voor aanwezigen. 

Daarom is in overleg met de brandweer een ontruimingsplan voor onze school opgesteld. 

Om de kinderen te leren wat zij in geval van nood moeten doen, streven we er naar om 

2 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden, 1 keer aangekondigd en 1 keer 

onverwacht. 

Ouderbijdrage 

Elk jaar wordt er aan ouders een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd. 

De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld in samenspraak met en ter goedkeuring 

aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. Sinterklaas, schoolreisjes en schoolkamp, 

excursies, septemberfeest, schoolbibliotheek, het zijn allemaal onderdelen van de 

schoolorganisatie die mede door de OR georganiseerd en betaald worden vanuit deze 

ouderbijdrage.  

Om jaarlijks een begroting op te kunnen maken is de bijdrage voor schooljaar 2019-2020 

vastgesteld op €40, - per kind en wordt na toestemming automatisch geïncasseerd. 

Jaarlijks wordt bekeken of de inkomsten nog toereikend zijn voor de uitgaven. Uiteraard 

is de school heel erg blij met iedere extra schenking of donatie.  

Overblijven/ Tussenschoolse Opvang (TSO) 

De organisatie van het overblijven is in handen van ‘Het Twaalfuurtje’. 

Aanmelden geschiedt via deze overblijforganisatie en kost nog steeds € 2,30 per keer, 

per leerling.  

Hiermee wordt de organisatie van het overblijven betaald. Belangrijk uitgangspunt is dat 

de school niets aan de organisatie wil verdienen.  

U betaalt achteraf door automatische incasso. 

De betaling gebeurt dus op declaratiebasis. Dit betekent dat u achteraf een rekening 

krijgt. 

Het daadwerkelijke overblijven is in handen van de coördinator, Anouk Schreurs die de 

overblijfkrachten aanstuurt.  

Bij goed weer spelen de kinderen na de lunch buiten en anders binnen. Om 13:00 uur 

nemen de leerkrachten het toezicht over en kunnen de kinderen die thuis gegeten 

hebben op het plein komen. 

Om de kinderen zoveel mogelijk uitdaging te geven, wordt het binnen- en buiten 

spelmateriaal up-to-date gehouden door de overblijfcoördinator in samenspraak met de 

directie. 

Organisatie van de TSO 

• De school beschikt over een ruime hal, die gebruikt wordt als de kinderen binnen 

moeten blijven; 

http://www.kindertelefoon.nl/


• Anouk Schreurs als overblijfcoördinator is aanspreekpunt voor ouders, 

overblijfkrachten en school;  

• Er is een vaste groep pleinwachten en een vaste groep reserve. We gaan uit van 1 

overblijfkracht op 15 kinderen; 

• Het overblijven vindt plaats op school tussen 12:00 uur en 13:00 uur; 

• Aan het begin van de ochtend geven de kinderen bij de leerkracht aan of ze 

overblijven; 

• De kinderen eten gezamenlijk in een gedeelte van de hal, dit is onder andere 

afhankelijk van de grootte van het aantal overblijvers; 

• De lunch wordt gebruikt tussen 12:00 uur en 12:30 uur voor groep 1 t/m 4 en van 

12:30 uur tot 13:00 uur voor groep 5 t/m 8; 

• De overblijfcoördinator maakt duidelijk, in overleg met de directie van de school, wat 

van de pleinwachten verwacht wordt; 

• De pleinwachten volgen een speciale cursus om verantwoord de overblijftaken te 

kunnen uitvoeren; 

• De kinderen van pleinwachten mogen op de dagen dat hun ouders ‘dienst’ hebben 

gratis overblijven; 

• De pleinwachten krijgen een wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding voor de 

taken die zij verrichten via de coördinator; 

• Bij eventuele problemen met een pleinwacht bespreekt de coördinator de zaak met 

de pleinwacht, in geval van grote problemen wordt het met de directie besproken en 

in samenspraak wordt er een beslissing genomen; 

• De coördinator van het ‘Twaalfuurtje’ is in eerste instantie verantwoordelijk voor de 

financiële afhandeling en organisatie van het overblijven; 

• De directeur is eindverantwoordelijke voor de locatie en organisatie. 

Spelregels van de TSO  

• Inschrijving voor tussenschoolse opvang geschiedt via een formulier dat u via onze 

website kunt downloaden; 

• Betaling geschiedt achteraf door een automatische incasso; 

• De coördinator houdt het aantal overblijfmomenten bij; 

• Via een overzicht, dat door de coördinator aangeleverd wordt, wordt u op de hoogte 

gehouden van de stand van zaken. 

Slecht weer plan tijdens TSO 

• De kinderen van groep 1, 2 en 3 spelen in de eigen groep. Elke groep heeft een eigen 

overblijfkracht om toezicht te houden. Soms mogen de leerlingen van groep 8 

meehelpen in de kleutergroepen tijdens het overblijven; 

• De kinderen van de groepen 4 t/m 8 spelen in de aula. Overblijfkrachten houden 

toezicht. In de aula staat een kast met een gevarieerd aantal overblijfspelletjes, zodat 

de spelletjes uit de klaslokalen niet gebruikt hoeven te worden; 

• Om 13.00 uur moet alles opgeruimd zijn en gaan alle leerlingen naar hun eigen klas. 

Contactpersoon van de TSO 

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, is Anouk Schreurs, als 

overblijfcoördinator van het ‘Twaalfuurtje’, anouk.schreurs@casema.nl uiteraard bereid 

om uw vragen te beantwoorden.  

SocialSchools 

Eén belangrijk uitgangspunt voor ons beleid is, dat ouders snel en goed op de hoogte zijn 

van nieuwe ontwikkelen en/of activiteiten die met de school te maken hebben.  

Daarom zoeken we steeds naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van social media, 

die dit mogelijk maken.  

Via ‘SocialSchools 3.0’ www.socialschools.nl wordt elke mededeling of activiteit, die 

belangrijk of interessant is voor u als ouders met u gecommuniceerd via de mail of via de 

mailto:anouk.schreurs@casema.nl
http://www.socialschools.nl/


app. U kunt zich ook via deze app intekenen voor de kennismakingsgesprekken en 

rapportgesprekken. U kunt SocialSchools ook op uw telefoon installeren.   

 

Schoolfotograaf 

Ieder jaar worden er foto’s gemaakt van alle kinderen en alle groepen door de 

schoolfotograaf. U bent niet verplicht deze foto’s te kopen. Via ‘SocialSchools’ wordt u 

geïnformeerd over de data waarop de foto’s gemaakt worden.  

Schoolplein  

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich fijn voelt ook op het schoolplein, 

maakt elke leerkracht van groep 3 t/m 8 met de leerlingen een aantal afspraken:  

• Een kwartier voor aanvang van de school mogen we het schoolplein op; 

• We lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein; 

• Fietsen zetten we in de rekken; 

• We spelen alleen op het plein (dus niet in de fietsenstalling); 

• Tijdens het speelkwartier en het overblijven blijven wij op het plein; 

• Na schooltijd gaan de hekken op slot om vandalisme tegen te gaan; 

• Takken van bomen en struiken laten we met rust; 

• Eten en drinken tijdens pauzes doen we in het eigen lokaal of in de aula; 

• Tijdens de pauzes gaan we alleen naar binnen, als we daar toestemming voor 

hebben van de pleinwachten; 

• Als we niet overblijven, mogen we vanaf 13.00 uur op het plein komen. 

Schoolspullen 

De school zorgt voor schrijf- en tekenspullen. De kinderen van groep 1 en 2 hoeven niets 

mee te nemen. 

Kinderen vanaf groep 3 nemen een etui mee. In groep 4 krijgen de kinderen een liniaal 

en een vulpen.  

Als één van beiden kapot gaat, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Kinderen van 

groep 7 en 8 kopen een agenda om te leren plannen ter voorbereiding van het 

voortgezet onderwijs. 

Trakteren 

Trakteren is een belangrijk moment op de verjaardag van het kind. Al dagenlang is er 

naar uitgekeken en het is leuk als de traktatie ook in goede aarde valt. Het gaat bij het 

ontvangen van een traktatie vaak niet zozeer om de hoeveelheid als wel om de 

aankleding van de traktatie.  

Wij gaan ervan uit dat u een verantwoorde gezonde keuze maakt wat betreft de inhoud 

van deze traktatie. Sommige kinderen kunnen soms sterk reageren op zoetstoffen in 

snoep, weest u daarom voorzichtig met de zoete traktaties. 

Om de kinderen te stimuleren gezond te eten, nemen de kinderen fruit mee voor in de 

pauze. Alleen op woensdag mogen de kinderen in plaats van fruit een koek meenemen 

naar school, als ze dit lekker vinden. 

Kinderen trakteren alleen in de eigen groep en eigen bouw. Tegen de pauze mogen ze 

dan even de klassen rond om de andere leerkrachten te trakteren op liefst gezonde 

traktaties! 

 

 


