Eerste schooldag: maandag 17 augustus 2015.
1 Karakteristiek
Leerlingen van de groepen 1 t/m 5 gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school.
Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gaan van 8.15 tot 14.00 uur naar school.
(overgangssituatie gedurende 2 jaren)
Om 14.00 uur gaan alle leerlingen naar huis of opvang.
Aansluitend aan de schooltijden is er de mogelijkheid voor kinderopvang op school, verzorgd
door SKF. Daarnaast is er de mogelijkheid tot voorschoolse opvang, ook verzorgd door SKF.
Tussen de middag: pauze van een half uur.
Kinderen eten in de klas met de eigen leerkracht.

Na het eten gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een half uurtje buiten
spelen/ bewegen, waarvan 15 minuten pauze en 15 minuten
bewegingsonderwijs. Na het eten gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8
een kwartier buiten spelen.
Tijdens de pauzes is er toezicht (pleinwacht) door leerkrachten.
De leerkrachten worden ondersteund door betaalde vrijwilligers, directie,
conciërge, bouwcoördinatoren, intern begeleiders, stagiaires.
2 Eten en drinken op school
Lunchen op school m.i.v. het schooljaar 2015-2016
Vergeet niet uw kind(eren) ook iets voor in de ochtendpauze mee te geven (fruit/ drinken etc.)
Het lunchpakket voor uw kind
U geeft uw kinderen alle dagen een lunchpakket met eten en drinken mee. Zeker in het
begin is dat voor iedereen nieuw en even wennen. Mocht u het een keer vergeten zijn,
dan neemt de leerkracht contact met u op.
Wij vinden dat wij een gezonde school zijn en daarom vragen we om kinderen een
gezonde lunch mee te geven (boterham, cracker, beschuit, etc.) Dat betekent dat de
kinderen geen snoep, chips, koeken, blikjes of flesjes met (prik)limonade mee mogen
nemen.
Ook willen u met klem vragen om uw kind(eren) een broodtrommel en een drinkbeker
mee te geven in plaats van pakjes of plastic zakjes.
Afval geven we mee naar huis!

Waar bewaren de kinderen de lunch
De kinderen bewaren het eten en drinken in een eigen tas. Deze tas gaat in een grote bak die bij ieder lokaal staat.
Bij de groepen 1 en 2 wordt het fruit en het drinken voor de ochtendpauze op een tafel gezet. De tassen met de
middag lunch gaan in de grote bak die onder die tafel staat.
Geef uw kind(eren) niet meer mee dan hij of zij gewoonlijk eet tussen de middag. Datgene wat niet wordt opgegeten
gaat mee terug naar huis.
Bijzonderheden en medicatie melden
Zijn er m.b.t. uw kind(eren) bijzonderheden met het lunchen op school en dit is nog niet bekend, meldt u dit dan aan
de groepsleerkracht. Dit geldt ook voor de kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het
geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind
wordt besproken en vastgelegd wie waar bevoegd en verantwoordelijk voor is.
Op school is een grote koelkast aanwezig. Kinderen kunnen hier hun lunch box en drinken in bewaren.
z.o.z

De lunchpauze
Tijdens de lunchpauze eten de leerlingen samen met de groepsleerkracht in hun eigen
groep.
Door de opzet van het met elkaar eten in de klas, wordt de saamhorigheid versterkt.
Ontspanning en contact tijdens het eten staat voorop. De kinderen eten vanuit hun lunchbakje.
Uitgangspunten en afspraken met de leerlingen:
 We eten aan een opgeruimde tafel;
 We wassen / desinfecteren van te voren onze handen;
 We houden een moment stilte voor gebed;
 We wensen elkaar smakelijk eten;
 We blijven aan tafel tijdens het eten;
 We eten uit onze lunchbakjes;
 Tijdens het eten kijken we in principe niet naar filmpjes op het digibord; dit kan wel na
overleg (bijvoorbeeld als beloning in kader PBS etc. We kijken dan naar filmpjes van
school-tv en/of filmpjes die passen bij een thema waar we aandacht aan besteden)
 We eten gezond; boterhammen, fruit, sap of melk;
 De leerlingen zetten zoveel mogelijk alles zelf klaar en ruimen zelf (zoveel mogelijk) op.
Tafels worden schoon gemaakt met doekjes;
 Elke leerling moet voldoende tijd krijgen om te eten. Wat niet op is gaat weer in de lunchtrommel, zodat ouders
kunnen zien wat hun kind gegeten of gedronken heeft. Er wordt geen eten weggegooid.
3 Evaluatie
Na twee maanden vindt de eerste evaluatie plaats met ouders van de werkgroep, het schoolteam, de
(betaalde)vrijwilliger, de BSO en de MR. Hiervan wordt verslag gedaan aan alle betrokkenen. Regelmatig zal
gedurende het eerste jaar van invoering het continurooster geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld worden.
4 Sanitair
Meer kinderen maken gebruik van de toiletten omdat zij overblijven. Er zal tussen de middag daarom, na de pauze,
extra schoongemaakt worden.
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