Prikbordbijlage 2022-2023
Schooltijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Adres

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur

Parkweg 10,
5427 AL Boekel
0492-321909

Vanaf 08.20 uur hanteren we inlooptijd; de kinderen kunnen
vanaf die tijd de eigen groep in.

Vakantierooster/vrije dagen
Eerste schooldag
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

05-09-2022
30-09-2022
24-10-2022 t/m 30-10-2022
02-11-2022
06-12-2022
26-12-2022 t/m 08-01-2023
20-02-2023 t/m 26-02-2023
02-03-2023
10-04-2023
24-04-2023 t/m 07-05-2023
18-05-2023 en 19-05-2023
29-05-2023
17-07-2023 t/m 27-08-2023

Afwezigheid kinderen
Schriftelijk of telefonisch doorgeven voor aanvang van
de schooltijd via 0492 321909.

Continurooster
Alle kinderen eten tussen de middag in hun eigen
groep. Ze brengen brood, fruit of groenten en drinken
(melk/thee/water) mee. Hiervoor spelen de kinderen
buiten.
Tip: lunch in een klein koeltasje mee naar school.

Gymspullen mee naar school
Maandag en vrijdag

Kinderdagopvang, Peuterwerk en Buitenschoolse Opvang
Voor aanmelden zie www.regenboogboekel.nl of www.stichtinggoo.nl

Informatie Kindcentrum De Regenboog
• Kindcentrumgids op de site www.regenboogboekel.nl
• Ouderportaal Basisonline

Hoe is het ook alweer?
Basisonline
Buitenschoolse opvang?
Contact leerkrachten?

Eten mee naar school?
Fietsenstalling?
Gevonden voorwerpen?
Groepsouders?
Gym?
Hoofdluis?
Kindcentrumgids?
Kinderen naar binnen brengen?
Kinderopvang?
Mobiele telefoon?

Op de fiets?
Ouderbijdrage?
Peuterwerk?
Schoolafspraken?
Speelgoed?
Speelplaats?
Surveillance?

Verjaardag kinderen?
Verlof vragen?

Vernielingen?
Verzekering?
Vragen / opmerkingen?
Ziek of afwezig?

Ouderportaal
Zie www.stichtinggoo.nl of via Trudy van Geel trudy.vangeel@stichtinggoo.nl
Bij voorkeur een afspraak maken. Zo min mogelijk inhoudelijke communicatie over het kind via
Ouderportaal.
Kennismakingsgesprek begin schooljaar groep 3 t/m 8.
Informatieavond begin schooljaar alle groepen.
Alleen brood, groenten of fruit. Voor bij de lunch water, thee of melk. Geen koek of snoep.
Tip: lunch in een klein koeltasje mee naar school.
Afstappen bij de poort, lopen naar de fietsenstalling. Fiets in het rek en dan de speelplaats op.
Kijk in de kist gevonden voorwerpen. Sleuteltjes, kettinkjes, speldjes e.d. bij de conciërge of
directie.
Vertegenwoordigers van elke groep.
Groep 1 en 2 alleen gymschoentjes. Groep 3 t/m 8 gymschoenen, shirt en korte broek of
turnpakje. Zorg voor namen op de kleding.
Hoofdluis gesignaleerd? Behandelen en melden bij leerkracht
Controle op maandag en dinsdag na een vakantie.
Belangrijke informatie voor het hele schooljaar. Bewaren dus! Staat op de site.
Kinderen die voor het eerst op school zijn en bij belangrijke vragen aan de leerkracht.
Zie www.stichtinggoo.nl of via Trudy van Geel trudy.vangeel@stichtinggoo.nl
Kinderen mogen indien nodig gebruik maken van de telefoon van school. U als ouder kunt de
school altijd bellen. Mobieltjes zijn niet toegestaan. Toch nodig voor na schooltijd? Dan tijdens
de schooldag inleveren bij de leerkracht.
Indien noodzakelijk mogen kinderen met de fiets; deelname aan het verkeer is erg leerzaam.
Indien school op loopafstand is, graag te voet; dit vanwege de beschikbare stallingsruimte.
Machtiging tekenen. Overboeking oktober. € 10,00 per kind.
Zie www.stichtinggoo.nl of via Trudy van Geel trudy.vangeel@stichtinggoo.nl
Deze zijn ook van toepassing voor de ouders die mee helpen.
Alleen op verzoek van de leerkracht spelletjes of speelgoed meebrengen.
Kinderen kennen de regels die gelden op het plein.
Om 08.20 uur hanteren we inlooptijd.
Tijdens de ochtendpauze en de middagpauze zijn er leerkrachten buiten en worden alle
kinderen buiten opgehaald na de pauze.
Kinderen mogen in de pauze alleen naar binnen na toestemming van de surveillant.
De school verzorgt zelf de traktaties. Zie kindcentrumgids voor traktatiebeleid.
Traktaties opvang moeten klein en gezond zijn. Geen cadeautjes, maar iets lekkers.
Formulier ophalen bij leerkracht en ter goedkeuring inleveren bij de directie. Verlof alleen als er
een wettelijke geldige reden is. Vooraf tijdig schriftelijk bij de kindcentrumleider aanvragen!
(Zie kindcentrumgidsgids en site).
Opzettelijke vernielingen en beschadigingen moeten worden vergoed door leerlingen/ouders.
Dit geldt ook voor gebruiksmateriaal.
Alleen voor het geval er sprake is van nalatigheid van leerkrachten.
Kom binnen en praat er over.
Voor schooltijd doorgeven. Bezoek huisarts/specialist bij voorkeur buiten schooltijd plannen.

