Bijlage schoolgids 2022-2023
Deze bijlage geeft u informatie over enkele schoolafspraken.
Ouderportaal
Basisonline ouderportaal is ons communicatiesysteem met ouders. In ouderportaal kunnen ouders:
onze nieuwsberichten lezen, reageren op hulpvragen die we hebben betreffende activiteiten,
inschrijven voor oudergesprekken, de kalender inzien voor vakanties en vrije dagen,
toestemmingsverklaringen invullen die nodig zijn voor de school en het fotoalbum bekijken.
Via ouderportaal kunt u ook direct berichten sturen naar de leerkracht van uw kind.
Op de dag van inschrijving ontvangen de ouders een token via de e-mail, dit is de brief met
informatie over het inloggen en aanmelden op ouderportaal.
Zodra u bent aangemeld en ingelogd vragen wij u alle toestemmingsverklaringen in te vullen voor uw
zoon of dochter.
Communicatie
Mocht u iets willen vragen of vertellen aan de leerkracht dat van belang is voor de start van de dag,
kom dan gerust bij de start van de dag mee naar binnen, wij staan u graag te woord.
Wilt u graag de leerkracht informeren of een vraag stellen en kan het wachten tot na lestijd, dan bent
u na schooltijd welkom om even binnen te komen.
Wilt u zeker weten dat de leerkracht tijd voor u heeft, maak dan via ouderportaal of telefonisch een
afspraak.
Juf Vivian en juf Myra zijn van maandag t/m donderdag de gehele dag bereikbaar (op school,
telefonisch, per e-mail en via ouderportaal)
E-mailadres juf Vivian vivian.vanleuven@wijzersinonderwijs.eu
E-mailadres juf Myra
myra.stoffels@wijzersinonderwijs.eu
KijkHalfUurtjes!
Ook komend jaar zijn er kijkmomenten in de klas. Vlak voor een vakantie, krijgt u de gelegenheid, om
aansluitend aan de schooltijd een kijkje te komen nemen. U mag dan aan het einde van de dag zelf
naar binnen komen om samen met uw zoon of dochter de werkjes in de klas of in de hallen te
bekijken. Uw kind kan u dan vanalles vertellen over de werkjes, het thema en alles wat te zien is in
school. In de kalender vindt u de data van deze momenten.
Gruitdagen
Dinsdag en donderdag zijn de gruitdagen. Op deze dagen nemen de kinderen fruit of groenten mee
naar school, voor de kleine pauze. Zo hebben we aandacht voor gezond eten. Mocht uw kind echt
geen groenten of fruit lusten, dan in overleg met leerkracht een gezonde boterham meegeven.
De leerkrachten starten op deze dagen om 10.05 uur met de pauzehap. 10 minuten samen een
gezonde hap nuttigen.
Uiteraard vinden wij het fijn als er op de andere dagen ook een gezonde pauzehap wordt
meegegeven.
Snoep en frisdrank is niet toegestaan op onze school. Heeft uw kind frisdrank of snoep bij zich, dan
mag dit niet opgegeten worden en wordt dit teruggegeven in de tas. Wij zullen hier in alle groepen
bewuster mee omgaan.

Inlooptijd
We werken op school met een inlooptijd. Alle kinderen komen zo gespreid over 10 minuten de
school binnen. Op deze manier is het rustig bij de verschillende ingangen en de kinderen nemen ook
rustig plaats in de klas.
In de ochtend mogen de kinderen vanaf 08.20 uur naar binnen komen. Om 08.30 uur start de les.
In de middag mogen de kinderen vanaf 12.50 uur naar binnen komen. Om 13.00 uur start de les.
Brengen naar school
Bij het brengen van de kinderen, in de ochtend en in de middag, nemen we afscheid aan de poort.
Eén van de juffen van groep 1 / 2 staat iedere dag buiten om de kinderen te ontvangen. De kinderen
die het al durven en kunnen gaan zelf naar binnen, hangen jas en tas op en gaan aan de slag met een
werkje dat klaar staat op de groepstafels.
Start uw kind voor het eerst op onze school, dan mag u als u dit fijn vindt, één week (5 dagen) mee
naar binnen komen met uw kind.
De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelf naar binnen.
Mocht u iets willen vragen of vertellen aan de leerkracht dat van belang is voor de start van de dag,
dan loopt u even mee naar binnen, wij staan u graag te woord.
Trakteren
Op onze school mag er niet getrakteerd worden bij een verjaardag. De leerkrachten vieren uiteraard
de verjaardag wel in de klas, dit gebeurt in alle groepen. De kinderen worden feestelijk in het
zonnetje gezet.
Bij een bijzondere gelegenheid als de geboorte van een broertje of zusje, mag er getrakteerd
worden.
Gymles groep 3 t / m 8
De gymles voor groep 3 t / m 8 is op maandag. Er is dan 45 minuten een spelles en 45 minuten een
les met materialen.
Deze dag nemen de kinderen in een aparte gymtas de gymschoenen en gymkleren mee.
08.45 uur - 10.15 uur groep 3 en 4
10.15 uur - 11.45 uur groep 5 en 6
13.15 uur - 14.45 uur groep 7 en 8
Bij de groepen 3, 4 en 5 is wekelijks de vakleerkracht gym aanwezig. Om de week zal de vakleerkracht
er ook zijn voor groep 6, 7 en 8.
De groepen 3 en 4 gaan met de bus naar de sporthal, de overige groepen gaan te voet.
Vakleerkracht muziek & drama
Juf Anne zal komend jaar iedere week voor alle groepen de muziekles verzorgen. Ook zal een
vakleerkracht drama lessen verzorgen aan alle groepen.

Leerlingenraad op ‘t Breerke
Een fijne school, in een omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, is voor ieder kind
belangrijk. De leerlingbetrokkenheid is daarbij van belang. Als leerlingen zich betrokken voelen bij de
school voelen ze zich er ook verantwoordelijk voor.
Binnen de kwaliteitszorg waar 't Breerke ook mee bezig is, is het meten van de kwaliteit een
belangrijk aspect. Dit gebeurt door enquêtes onder de ouders en leerlingen.
Wat hebben de leerlingen te vertellen? Leerlingen kennen de school het beste. Er wordt in veel
gevallen over leerlingen beslist zonder ze naar hun mening te vragen. Daarom is een leerlingenraad
van belang. Leerlingen worden door middel van de leerlingenraad op een heel natuurlijke,
democratische en leuke manier betrokken bij het hele schoolgebeuren en de school profiteert van de
ideeën die de leerlingen hebben.
Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 nemen deel aan de leerlingenraad. De leerlingen van de
betreffende groepen kiezen uit hun eigen groep 2 leerlingen. Ieder schooljaar vinden er nieuwe
verkiezingen plaats. De leerlingenraad heeft 1x per 6 weken, onder schooltijd, overleg met de
directeur. Ze mogen dan allerlei onderwerpen inbrengen. Hiervoor gaan ze eerst in hun eigen groep
en in de groepen 1 tot en met 5 vragen wat er besproken moet worden. In de leerlingenraad moeten
de leerlingen ook zelf met haalbare oplossingen komen. De ervaring is dat de leerlingen dit zeer
serieus nemen en zelf tot goede oplossingen komen. Deze oplossingen worden doorgegeven aan de
leerlingen in alle groepen en worden door het team gebruikt bij het uitvoeren van het beleid.

Protocol medisch handelen
Mocht uw kind medicatie nodig hebben is het van belang dat u op de hoogte bent van ons protocol
“medisch handelen”, te vinden op www.wijzersinonderwijs.nl

