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Weetjes voor ouders (in alfabetische volgorde)
Aankomst op school
Als de kinderen op school komen, met de auto, de fiets, te voet, de bus of de
taxi, gaan zij spelen op de speelplaats. Het gebruik van ballen is dan niet
toegestaan omdat het erg druk is. Er is surveillance op het plein vanaf 8.25u. De
kinderen van groep 1,2(en 3) gaan meteen naar binnen en worden in de klas
opgevangen.
Agenda
Op De Wissel is het gebruik van een
agenda/contactschriftje verplicht. De keuze van de
agenda staat vrij. De agenda dient voor het
doorgeven van allerlei berichten door leerkrachten
aan ouders en van ouders naar leerkrachten. De
kinderen vanaf groep 7 gebruiken de agenda voor
het noteren van hun huiswerk.
Met de fiets
Voor leerlingen, die met de fiets naar school komen, is het belangrijk
om een goede fiets te hebben. Wilt u een labeltje aan de sleutel doen,
liefst met naam. Fietsen dienen op slot te staan; ook in de stalling.
Fotograaf
De schoolfotograaf komt elk voorjaar individuele- en groepsfoto’s maken. De
datum staat op de kalender of wordt later vermeld in de nieuwsbrief.
Geld
De kinderen mogen alleen geld meenemen als ze in het
schoolwinkeltje spulletjes willen kopen ter vervanging van wat op,
kapot of kwijt is.
Tevens als er met de groep of de school speciaal afspraken zijn
gemaakt (denk aan de sponsorloop).
Gevonden voorwerpen
Mocht uw kind iets kwijt zijn neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de
conciërge. Het merken van gymschoenen en sportspullen bespaart ons veel tijd
en u veel geld.
Mobiele telefoon
Mede na overleg met de MR is besloten om het gebruik van mobieltjes te verbieden
vanaf het moment dat de leerlingen op school komen tot ze de school verlaten.
Dit geldt zowel op de speelplaats als in het schoolgebouw. De leerlingen leveren
de telefoon in bij aanvang van de lessen en krijgen deze weer terug aan het eind
van de schooldag. Het kan wel gebeuren dat kinderen hun telefoon mogen
gebruiken bij lessen (o.a. fotografie). Dit geldt ook voor boxen die worden
aangesloten op de telefoon.

Praktisch allerlei

Facebook pagina

18-3-2019

Sinds enkele jaren hebben we een eigen
Facebookpagina: SBO De Wissel.
Hier worden leuke foto’s, weetjes en feitjes op
geplaatst.

Gymspullen
Om deel te kunnen nemen aan de gymlessen heeft uw kind nodig:
sportbroekje of turnpakje (geen rits)
shirt
gymschoenen
handdoek in een plastic tas.
De gymschoenen bewaren de kinderen op school in een gymtas.
De sportkleding gaat aan het eind van de week mee terug naar huis zodat
deze gewassen kan worden.
Na de gymles wordt gedoucht zonder douchegel of shampoo. Na iedere les gaat
de handdoek in een plastic tas mee naar huis. Spuitbussen met deodorant zijn niet
toegestaan, rollers mogen wel.
Hoofdluis
Hoofdluis is een vervelend en zeer hardnekkig
probleem op scholen. Wij hebben, samen met
MR, besloten om de bestrijding middels een
werk/controlegroep van ouders aan te pakken.
De werkgroep controleert na elke schoolvakantie
de kinderen op hoofdluis. Als er hoofdluis wordt
vastgesteld dan wordt er onmiddellijk actie
ondernomen. Uw kind krijgt een brief mee en wij
verzoeken u om te gaan kammen en nog eens
kammen. Tevens krijgt u het advies om uw kind te behandelen. Meer informatie
kunt u vinden op internet als u “Hoofdluis/RIVM” intypt bij Google of een andere
zoekmachine. Indien uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
melden bij de groepsleerkracht?
Huiswerk
Er kan huiswerk worden meegegeven. Dit wordt vermeld in de agenda. Uw kind
krijgt ondersteuning bij het leren omgaan met een agenda en huiswerk. Wij
verzoeken de ouders vriendelijk de kinderen te helpen. U kunt dit doen door het
tonen van belangstelling. U kunt regelmatig toezicht houden op een nette
verzorging van het huiswerk.
Klasbord of Classdojo
Onze school maakt gebruik van Klasbord of Classdojo. Het is een veilige,
afgesloten omgeving en een leuke manier om u te informeren over leuke
activiteiten rondom de groep van uw kind. Bij aanmelding op onze school vragen
wij u toestemming om foto’s hierop te plaatsen en vult u het formulier in (dit
vanwege de wet op de privacy).
Medicijnen
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In het schoolplan is beleid opgenomen met betrekking tot medicijngebruik. Indien
uw kind onder schooltijd medicijnen moet gebruiken dient de groepsleerkracht
hiervan op de hoogte te zijn. Ieder jaar vullen de ouders hiervoor een formulier in.
Indien nodig kan de groepsleerkracht de medicijnen in bewaring nemen en toezicht
houden op het gebruik. De medicijnen liever niet meegeven aan uw kind, maar zelf
brengen of opsturen. Indien u ze toch aan uw kind meegeeft is dit uw eigen
verantwoording.
Pauzes
De kinderen, vanaf groep 4, spelen 3x buiten op een dag. Voor of na de ochtendpauze voor of na de lunchpauze en in de middagpauze. De kinderen van groep
1,2 en 3 spelen op andere momenten buiten.
Ochtendpauze:
De kinderen mogen iets te eten en te drinken meenemen. Het liefst fruit of een
belegde boterham. De kinderen moeten zelf drinken meebrengen voor bij de lunch
en de ochtendpauze, behalve op woensdag want dan drinken we water.
Een melkproduct, water of vruchtensap (zonder koolzuur) is toegestaan. Onze
voorkeur gaat uit naar kartonnen verpakking, beker of een bidon. Glazen flesjes
en blikjes zijn niet toegestaan!
Lunchpauze
Tussen de middagpauze mogen de kinderen een eenvoudige broodmaaltijd
nuttigen met fruit na. De kinderen moeten zelf drinken meebrengen. (zie
ochtendpauze).
Roken in school
Er mag in het gebouw en op de speelplaats niet worden gerookt.
Liever ook niet buiten het hek in het zicht van de kinderen.
Wij willen als volwassenen samen het goede voorbeeld geven.
Sieraden
Voor het verlies van sieraden en andere kostbaarheden is de school niet
aansprakelijk.
Schoolgroente en –fruit
Wij nemen deel aan schoolfruit en -groenten. Kinderen worden
gestimuleerd om samen fruit en groenten te eten als gezond
tussendoortje. Van half november t/m april (meivakantie) krijgt
uw kind 3 stuks fruit of groente in de week. Uw kind hoeft op
woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit mee te nemen, maar
dit mag natuurlijk wel.
Schoolpakket
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgt uw kind:
 potlood
 kleurpotloden
 gum
Als tijdens het schooljaar deze materialen kwijt, kapot of op raken moeten deze
vervangen worden. Deze materialen zijn tegen kostprijs ook in de schoolwinkel te
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verkrijgen. Iedere leerling krijgt tijdens zijn schoolloopbaan op De Wissel
eenmalig, passend bij zijn onderwijsontwikkeling, een vulpen, een liniaal, een
multomap en een etui.
Aangezien deze spullen onmisbaar zijn tijdens de lessen, moeten deze ook bij
verlies e.d. door de leerling zelf aangeschaft worden. In de schoolschriften
schrijven wij met potlood of vulpen. Het is mogelijk dat een door de leerling
meegebrachte vulpen niet goedgekeurd wordt door de leerkracht!
Skeeleren
Er zijn op school skeelers aanwezig, echter geen helmen en kniebeschermers.
Mocht u dit een probleem vinden, dan kunt u bescherming van thuis meegeven.
Indien u niet wilt dat uw kind op school skeelert, geeft u dit dan aan bij de
leerkracht. Maak hierover tevens duidelijke afspraken met uw kind.
Snoepen
Snoepen is op school én in de bus(jes) niet toegestaan!
Speelgoed
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om het meebrengen van speelgoed zoveel
mogelijk te beperken aangezien de school niet aansprakelijk gesteld kan worden bij
verlies, diefstal of vernieling.
Spelen bij elkaar
Als uw kind bij een andere leerling van school wil spelen, kan dat natuurlijk. Wij
willen dan wel dat de ouders van beide kinderen in de agenda aangeven dat ze
akkoord gaan met het 'bij elkaar spelen'. Het is helaas niet mogelijk dat uw kind
meerijdt met een andere taxi of bus (uitzonderingen daargelaten). U dient het
vervoer dan zelf te regelen.
Tandenpoetsen
De kinderen van groep 1 t/m 6 zijn verplicht om na het eten hun tanden te poetsen.
De leerlingen die op school hun tanden poetsen krijgen op jaarbasis een
tandenborstel. Via de oudervereniging krijgen de kinderen tandpasta.
In de groepen 7 en 8 wordt de verantwoordelijkheid aan de kinderen gegeven; ze
mogen dan zelf kiezen of ze wel of niet hun tanden poetsen. Kinderen die een
beugel dragen poetsen altijd hun tanden en beugel na het eten.
Tassen
Het vervoeren van agenda, huiswerk en gymspullen vraagt om een stevige tas.
Wilt u deze voorzien van de naam van het kind zodat deze bij verlies of vergeten
teruggeven kan worden.
Verboden op school
Zakmessen en nepwapentuig, zoals pistolen, zijn streng verboden!
Dit geldt ook voor aanstekers, shag, sigaretten, shishablocks of –pennen en
vuurwerk.
Als kinderen dit bij zich dragen, wordt u gebeld en moet u dit zelf op school afhalen.
Verjaardag
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De verjaardag van uw kind kan in de klas worden gevierd. Er mag getrakteerd
worden, de traktatie is vrijblijvend maar graag niet te groot en bij voorkeur gezond.
Het is niet de bedoeling dat de leerlingen met hun traktatie alle leerkrachten langs
gaan en niet-klasgenoten trakteren.
Meestal is het wel gebruikelijk om ook in de bus een kleine traktatie uit te delen.
Verzekeringen
Stichting Delta-onderwijs heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 Uitgebreide brandverzekering
De school is niet verzekerd voor schade of vernieling aan gebouw of
schooleigendom door leerlingen. Dergelijke door een leerling opzettelijk
aangebrachte schade wordt door ons verhaald op de ouders/verzorgers!
Verzuim gymlessen
Als uw kind niet mee kan/mag doen aan een gymles dient dit met reden vermeld
te worden in de agenda.
Website
De Wissel heeft een eigen website op het internet. U kunt ons bezoeken op het
adres: www.dewisselsbo.nl.
Op onze website treft u informatie aan,
opgevrolijkt
met
werkstukken
(van
leerlingen) en foto’s.

