
 

Praktische informatie 
     Klik op een van onderstaande onderwerpen, terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. 

7.1 Schooltijden 

 7.2 Eten en drinken op school 

7.3 Verjaardagen en trakteren 

7.4 Wensjes 

7.5 Huiswerk 

7.6 Oud Papier 

7.7 Rookvrij 

7.8 Gevonden voorwerpen 

7.9 Fietsen 

7.10 Hoofdluis 

7.11 Sponsoring 

7.12 Schoolverzekering 

7.13 Gebruik privé auto voor schoolvervoer 

7.14 Ziek, artsenbezoek en medicijngebruik 

 

7.1 Schooltijden 

De lestijden op onze school zijn elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur. Om 8.25 uur gaat 
de bel en komen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur starten we met de lessen.  
  

 

 

7.2 Eten en drinken op school 

Alle kinderen lunchen op school en eten voor de pauze van 10.15 uur 
een tussendoortje. Wilt u rekening houden met de volgende 
afspraken: 

 Voor de ochtendpauze mogen de kinderen ‘iets kleins’ te eten en te drinken meenemen. De 
voorkeur gaat uit naar fruit (evt. gesneden en geschild) en een beker drinken. 

 Voor de lunchpauze nemen de kinderen eten en drinken mee. Onze voorkeur gaat uit naar 
brood, crackers, stukje komkommer, tomaatjes en/of fruit. Wilt u dit meegeven in een 
broodtrommel. Als drinken bij de lunch denken we aan een zuivelproduct. Wij willen u 
vragen om geen koolzuurhoudende frisdranken mee te geven en geen koek(jes) of snoep.  

 Alle leerlingen nemen een theedoek mee naar school om op de tafel te leggen. 
 Er zijn koelkasten op school aanwezig waar de  bekers met zuivel in kunnen. De overige 

etenswaren worden in de tas aan de kapstok bewaard of in de groepen 1 en 2 in de daarvoor 
bestemde kratten. 



 We vragen u het eten en drinken mee te geven in bekers en broodtrommels. Dit zorgt voor 
zo min mogelijk afval. Verpakkingsmateriaal van bijvoorbeeld pakjes gaat in de trommel mee 
naar huis.  

 

7.3 Verjaardagen en trakteren  

De leerkrachten vieren hun verjaardag in hun eigen groep of bouw en laten aan u 
weten wanneer ze dat doen.  
Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. U kunt met de leerkracht 
overleggen wanneer dat het beste uitkomt. We hopen dat u kiest voor een gezonde 
traktatie. Wilt u eventuele allergieën doorgeven aan de leerkracht.  

Meestal mogen kinderen die jarig zijn een verjaardagsfeestje geven. Wilt u samen met uw kind de 
uitnodigingen na schooltijd rondbrengen. Zo voorkomt u dat kinderen die niet uitgenodigd worden  
teleurgesteld zijn.  
 

7.4 Wensjes  

Kinderen uit de groepen 1 en 2 vinden het leuk om iets te maken voor hun jarige papa 
of mama en mogen op school een wensje maken. Natuurlijk kunt u ook thuis iets met 
uw kind maken voor een jarige.  
 
 

7.5 Huiswerk 

Huiswerk maken en leren is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Op 
onze school bestaat huiswerk voornamelijk uit het leren van proefwerken en de 
voorbereiding voor een spreekbeurt of boekbespreking. Soms geven we in overleg 
met ouders werk van school mee naar huis.    
                                                                                                                                                                                                         

7.6 Oud Papier 

Wij verzamelen één keer per maand het oud papier in de wijk ’t Wolferink en 

vragen daarbij de hulp van alle ouders. Eén ouder, Rob ter Huurne 

(rob.ter.huurne@home.nl) is oud-papier coördinator en zorgt ervoor dat alle 

ouders ingedeeld worden om op een zaterdag het oud papier op te halen. Per 

ophaalzaterdag zijn vier ouders uit een bepaalde groep nodig. Als alle ouders mee 

helpen, bent u één keer in de twee jaar aan de beurt. Het geld dat wij met het oud 

papier verdienen, wordt gebruikt om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De 

ophaalzaterdagen staan vermeld in de ouderkalender. Het schema waarop u kunt zien wanneer u 

bent ingedeeld staat op de website.  

7.7 Rookvrij 

In onze school en op het speelplein mag niet worden gerookt.  
 
 
 

7.8 Gevonden voorwerpen 

Regelmatig worden er in en rond de school spullen gevonden. Deze gevonden 
voorwerpen bewaren we een tijdje op school. Een aantal keren per jaar geven 
we u een seintje dat u nog eens kunt komen kijken of er iets van u bij is. Daarna 
gaan de gevonden voorwerpen naar een goed doel. Een naam in kleding of op 
bekers, broodtrommels etc. kan voorkomen dat de spullen bij de gevonden 

voorwerpen terecht komen en ervoor zorgen dat ze sneller terecht komen bij de rechtmatige 
eigenaar.  
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7.9 Fietsen  

We stimuleren iedereen om zoveel mogelijk lopend naar school te gaan, omdat er 
beperkte fietsenstalling aanwezig is. Kinderen die toch met de fiets naar school 
moeten, zetten de fiets in de daarvoor bestemde rekken bij de ingang van de 
kleutergroepen/vso-bso of in de fietsenrekken ter hoogte van de parkeerplaatsen 
aan de Holthuizerstraat. Ouders die met de fiets komen worden verzocht hun 

fiets niet op deze plek neer te zetten i.v.m. de beperkte ruimte.  
Fietsen op de speelplaats is onder schooltijd niet toegestaan. 
Het stallen van de fietsen gebeurt op eigen risico. Eventuele schade of diefstal kan niet op de school 
verhaald worden.  
 

7.10 Hoofdluis 

Na iedere vakantie worden alle kinderen door een grote groep ouders gecontroleerd op 
de aanwezigheid van hoofdluis. Wilt u zelf uw kind ook regelmatig controleren? Mocht u 
hoofdluis bij uw kind aantreffen dan horen we dat graag, zodat we een aantal 
maatregelen kunnen nemen. Meer informatie over hoofdluis en de behandeling 
daarvan kunt u vinden op de website van de school.  

 

7.11 Sponsoring 

Onze school voert een terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring. We 

hanteren hierbij de volgende uitgangspunten: 

 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school.  

 Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
de leerlingen. 

 Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 
 Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid van het 

onderwijs, de scholen de daarbij betrokkenen niet in gevaar brengen. 
 Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet 

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de 
school aan het onderwijs stelt.  

 Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
 De bedrijven die ons sponsoren moeten een relatie hebben met de school.  

 

7.12 Schoolverzekering 

Stichting Keender en basisschool Holthuizen hebben voor alle leerkrachten, leerlingen 
en ouders die deelnemen aan schoolse activiteiten een collectieve verzekering 
afgesloten. Dat is een secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Dat houdt in dat in 
eerste instantie geprobeerd wordt eventuele schade te verhalen op uw eigen 
verzekering. Wanneer u denkt dat u een beroep kunt doen op de schoolverzekering, 

dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.  
Het bestuur heeft een verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers die schade dekt 
bij verlies, diefstal of vernieling.  
 

7.13 Gebruik privé auto voor schoolvervoer 

Indien u rijdt voor een schoolactiviteit en kinderen meeneemt, bent u verzekerd via de Collectieve 
Schadeverzekering Inzittenden van de Stichting Keender. U hoeft niet specifiek in het bezit te zijn van 
een eigen inzittendenverzekering. Het is van belang dat ouders altijd autogordels gebruiken en een 



stoelverhoger wanneer een kind dat kleiner is dan 1.35 m voorin zit. Voor 
incidenteel vervoer van andermans kinderen is het gebruik van een stoelverhoger op 
de achterbank niet verplicht. De ouder neemt op de terugweg dezelfde kinderen 
mee als op de heenweg, tenzij anders is afgesproken.  
 

7.14 Ziek, artsenbezoek en medicijngebruik 

U kunt de school tussen 8.00 uur en 8.30 uur bereiken om een ziek kind af te 
melden. Als een kind op school ziek wordt en niet meer op school kan blijven, dan 
zullen we de ouders of de contactpersonen die u heeft doorgegeven bellen met de 
vraag het kind op te halen.  
We willen u vragen een bezoek aan de (tand) arts zoveel mogelijk na schooltijd te 

plannen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan horen we graag van te voren wanneer dit bezoek is. Een 
mailtje of briefje voor de leerkracht is voldoende.  
Soms moeten leerlingen onder schooltijd medicijnen innemen. Deze mogen leerkrachten niet zonder 
uw toestemming toedienen. Hiervoor geldt een medicijnprotocol en een toestemmingsformulier. 
Deze staan op onze website.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


