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Inleiding
Voor u ligt het informatieboekje van de Sint Wulfram. Dit boekje krijgt u eenmalig dus
bewaar het goed voor de praktische informatie. Op de site van de school staat ook een
exemplaar. Er is voor u op school een schoolgids beschikbaar met meer inhoudelijke zaken.
Deze vindt u ook op de website.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de inhoud van dit boekje dan horen we dit
graag.

1. ALGEMENE INFORMATIE
STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST FRIESLAND
Onze school is aangesloten bij de Stichting voor Katholiek Onderwijs West Friesland.
(SKOWF)
SKOWF heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur, welke wordt gevormd door
Leo Wijker. Op de website van SKOWF vindt u informatie over wat de stichting doet en waar
zij voor staat.
Bestuurskantoor SKO West Friesland
Kerkstraat 79
1687 AM Wognum
0226-544810
www.skowf.nl

KUNSTWERK
Op het schoolplein voor de school staat een kunstwerk, dat ontworpen is door beeldhouwer
John Bier uit Alkmaar. De vier betonnen palen stellen de vier seizoenen voor. Van links naar
rechts: lente, zomer, herfst en winter. Bovenop de paal van de lente bevindt zich een
ontluikende bol. Aan de voor- en achterkant van de paal is het werk van de kinderen
afgebeeld. Zij mochten namelijk tekeningen maken met een bepaald seizoen als onderwerp.
John Bier maakte deze tekeningen na in gips en drukte ze af in de betonnen paal, zodat ze nu
als dieptereliëf in de paal zichtbaar zijn. Bovenop de andere palen zijn respectievelijk een
bloeiende bol, een paddenstoel en een gestileerde sneeuwman te zien. Tussen de palen zijn
rekstokken bevestigd, waaraan de kinderen naar
hartenlust kunnen zwaaien en zwieren. Ze zijn op
verschillende hoogten aangebracht, zodat ook de
kleintjes hun energie kwijt kunnen. We vinden dat het
kunstwerk in deze vorm niet alleen een versiering voor
onze speelplaats vormt, maar ook betrokken wordt in
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het spel van de kinderen. We hopen dat de diepere betekenis u aanspreekt.

PERSOONSGEBONDEN NUMMER
De wet op het onderwijsnummer (WON) schrijft
voor dat de school het Burgerservicenummer van
uw kind(eren) opneemt in de
leerlingadministratie. Met de invoering van een
uniek nummer per kind kan de overheid beter
toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging
van het onderwijs. Ook zullen in de toekomst
kinderen beter te volgen zijn bij een overstap
naar een andere onderwijsinstelling.
Bij een nieuwe aanmelding van een kind wordt er gevraagd om een kopie van een document
van het kind, waarop het burgerservicenummer van het kind vermeld staat. De volgende
documenten zijn hiervoor geschikt:
*Kennisgeving burgerservicenummer van de belastingdienst
*Eigen paspoort van uw kind
*Eigen identiteitskaart van uw kind
*Uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (met vermelding van het
burgerservicenummer).
Wanneer u de kennisgeving van het burgerservicenummer van uw kind kwijt bent, kunt u
een uittreksel opvragen uit het bevolkingsregister van de gemeente. U moet hierbij wel
aangeven dat op de opgave het burgerservicenummer van uw kind moet staan. U bent voor
een uittreksel uit het bevolkingsregister leges verschuldigd.
De aangeleverde gegevens worden alleen gebruikt voor de leerling-administratie en worden
bewaard op school.
De leerling-gegevens die de school doorgeeft aan het ministerie worden door de Informatie
Beheer Groep in Groningen gecontroleerd. De gegevens worden vergeleken met de
inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) om te controleren op juistheid en
echtheid. Voor alle andere doeleinden (statistische gegevens en bekostiging van de school
door de overheid) worden alleen aantallen, dus géén gegevens over specifieke personen,
gebruikt.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht overlegorgaan. Ze bestaat op onze
school uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur is bij de MR-vergaderingen aanwezig als
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR is bevoegd alle zaken met betrekking tot
de school te bespreken. Voor bepaalde zaken heeft het
schoolbestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Alle
vergaderingen zijn openbaar.
Wanneer er onderwerpen zijn die u graag eens besproken
wilt hebben in de MR, dan kunt u een van de ouderleden
van de MR hierop aanspreken. Ook kunt u via de website
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van de school uw vraag stellen aan de secretaris van de MR (u kiest voor “MR” en vervolgens
voor “contact MR”).
Onze school valt binnen de Stichting SKO West-Friesland, waarin 23 scholen
vertegenwoordigd zijn. Binnen deze stichting is er een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (de GMR). Hierin worden de bestuurlijke zaken die alle scholen
binnen de stichting aangaan, besproken.

WAT IS EN DOET DE OUDERVERENIGING
De oudervereniging ondersteunt het lerarenteam bij niet lesgebonden activiteiten. De
oudervereniging is hierin een schakel tussen alle ouders en het team. De oudervereniging is
de medeorganisator van diverse festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de speldag, het
kleuterfeest en de sportdag. In de werkgroepen voor deze festiviteiten zit een leerkracht,
een lid van de oudervereniging en ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen.
Ook helpt de oudervereniging met de organisatie van
de afscheidsavond van groep 8.
Aan het begin van het schooljaar vraagt de school
een vrijwillige ouderbijdrage aan de
ouders/verzorgers. De oudervereniging beheert de
ingekomen ouderbijdrage en zorgt ervoor dat er
voor ieder kind activiteiten georganiseerd worden.
De oudervereniging vergadert ongeveer 5 keer per
jaar. Eens per jaar is er een openbare vergadering.
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LEERPLICHT EN VRIJAF VRAGEN
Alle kinderen in Nederland zijn, vanaf 5 jaar, leerplichtig. De
leerplichtwet schrijft voor dat deze kinderen alle lessen die op
het lesrooster staan moeten volgen.
Wanneer kinderen door omstandigheden, anders dan ziekte,
de lessen niet kunnen volgen moet VOORAF SCHRIFTELIJK
toestemming gevraagd worden aan de directeur van de
basisschool.
Een directeur van een basisschool mag alleen extra verlof geven, wanneer er belangrijke
omstandigheden zijn die dit verlof noodzakelijk maken. Bij sommigen heerst de onjuiste
overtuiging dat extra vakantie/vrije dagen buiten de schoolvakanties een recht is.
Nadrukkelijk is de reden "wegens andere omstandigheden", niet bedoeld voor zomaar
vakantie en/of vrije dagen rond het weekeinde, of een zgn. midweek.
Aanvragen voor extra verlof moeten altijd minstens één maand van te voren bij de
schoolleiding worden ingediend. Aanvraagformulieren zijn bij de directeur te verkrijgen.
Afwezigheid van kinderen, waarvoor door de directeur vooraf geen toestemming is
verleend, wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Opmeer. In het
belang van goed onderwijs aan alle leerlingen vragen wij de ouders om extra verlof
aanvragen tot een minimum te beperken. Maak gebruik van de roostervrije dagen in de loop
van het jaar!
Ook voor vier-jarigen gelden bovengenoemde regels i.v.m. extra vrijaf vragen.
Verlofaanvragen zonder duidelijke opgave van reden worden niet in behandeling genomen.

KLASSENOUDERS
Iedere klas heeft twee klassenouders, die gevraagd zijn door de oudervereniging. Er wordt
naar gestreefd zoveel mogelijk ouders aan bod te laten komen. De klassenouders zijn het
eerste aanspreekpunt tussen leerkrachten en ouders. Ook ondersteunen de klassenouders
de leerkrachten bij de kerstviering, Wulframdag, excursies of (bij de lagere groepen) het
meelopen naar zwembad. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de kinderen bij de
verjaardag van de leerkracht, jubilea e.d. In hoofdlijnen staan de taken van de klassenouder
vast, maar in overleg met de leerkracht en/of de ouderraad kunnen deze naar behoefte
ingevuld worden.

SCHOOLTIJDEN
De school werkt met het vijf gelijke dagenmodel. Dit houdt in dat alle
schooldagen de school begint om 8:30 uur en eindigt om 14:00 uur.
De kinderen lunchen op school. Ze hebben een kwartier pauze om te
eten en een kwartier pauze om buiten te spelen.
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DE SCHOOLREGELS
Met het team hebben we drie hoofdregels vastgesteld. De hele school werkt vanuit deze
drie hoofdregels. Ze zijn voor de onderbouw iets anders geformuleerd dan voor de
bovenbouw.

Voor de onderbouw zijn de regels:
1. We zijn aardig voor elkaar.
2. We zijn rustig in de school.
3. We zijn voorzichtig met de spullen.

Voor de bovenbouw zijn de regels:
1. Iedereen gaat positief met elkaar
om.
2. Iedereen voelt zich veilig in school.
3. Iedereen gaat voorzichtig om met
de spullen.

In de stamgroepen worden de regels besproken en bedenken de kinderen samen met de
leerkracht welk gedrag daar dan bij hoort.

PRIVACY
Op de Sint Wulfram hechten wij grote waarden aan de privacy van uw kind en uw gezin. Wij
zijn verplicht u op de hoogte te stellen over ons privacybeleid. Binnen de SKO West-Friesland
is er een privacy protocol gemaakt waar wij ons aan dienen te houden. Deze kunt u op het
bestuurskantoor inlezen.
In onze communicatie-app Parro kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven. Zo kunt u bv
aangeven op welke manier wij beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. U kunt uw
voorkeuren op ieder gewenst moment wijzigen.
De ouders (of voogd) hebben de volgende rechten:
● informatierecht: De ouders worden door de school proactief en in begrijpelijke taal
geïnformeerd over het gebruik van persoonsgegevens
● Inzagerecht: Wanneer ouders hierom vragen geeft de school inzage in alle verwerkte
persoonsgegevens, ook als dit gegevens zijn die bij uitgevers of leveranciers zijn
vastgelegd. De school is immers eindverantwoordelijk voor het vastleggen. Ouders
kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de school. De school geeft vervolgens
inzicht en geeft aan welke gegevens zijn verwerkt en met welk doel (alle vuistregels).
● Recht op verzoek tot correctie: Ouders kunnen verzoeken ontbrekende gegevens of
verkeerd vastgelegde gegevens te corrigeren. Bijvoorbeeld bij een verhuizing.
● Recht op verzoek tot verwijdering: Ouders of voogd kunnen verzoeken gegevens te
verwijderen die niet langer nodig zijn. Bijvoorbeeld het contactadres bij calamiteiten
is niet meer in gebruik.
● Recht op verzet: Ouders of voogd mogen verzet instellen tegen de verwerking van
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het bewaren van een kopie van het bsn.
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De rechten zijn alleen van toepassing op de eigen persoonsgegevens van de ouders / voogd
of de gegevens van de eigen kinderen. SKOWF geeft geen inzage in gegevens van andere
leerlingen, ouders of medewerkers.
Op de Sint Wulfram maken wij veelvuldig foto’s om ons onderwijs te ondersteunen met
beeldmateriaal, te delen met de ouders en voor herinneringsboeken. Deze foto’s worden
bewaard in Google Drive, Google for Education. Dit is een afgesloten omgeving waar externe
niet bij kunnen. De foto’s bewaren wij voor eventuele reünies of jubilea.

ABSENTEN
Wanneer een kind wegens ziekte niet in staat is de school te
bezoeken vragen wij u, dit telefonisch of via de Parro app te melden
vóór 8.30 uur. Afwezigheid wegens bezoek dokter, tandarts of
orthodontist altijd vooraf bij de leerkracht melden. Als uw kind om
een bepaalde reden niet mee kan doen met de gym- of zwemles,
graag een schriftelijke melding.
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2. FEESTEN EN SCHOOLACTIVITEITEN
OPEN AVOND
Twee keer per jaar wordt er een open avond gehouden. Dit houdt in dat U welkom bent in
onze school tussen 18.00 en 19.30 uur. Tijdens deze avond kunt u de activiteiten bekijken
die de afgelopen periode gedaan zijn. Het komt ook voor dat een thema op grootse wijze
wordt afgesloten. Door b.v. een klein toneelstuk, het inrichten van een museum, een
rondleiding door de klas etc. Er heerst op deze avonden altijd een gezellige sfeer waarbij ook
opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte welkom zijn.

DIERENDAG
Op 4 oktober is het dierendag. De kinderen
nemen geen dieren mee naar school. De
dieren worden alleen nerveus in zo'n
ongewone situatie, bovendien kunnen er
ook kinderen allergisch zijn voor
(huis)dieren. Het verwennen gebeurt veilig in de eigen omgeving!

SINTERKLAASFEEST
Ieder jaar komt Sinterklaas bij ons op bezoek.
Hij wordt altijd op een bijzondere manier verwelkomd. Alle kinderen wachten al zingend op
hem op het plein.
Na binnenkomst gaat Sinterklaas met de stamgroepen 1-2-3 naar de aula, waar zij het feest
verder vieren.
Na de pauze gaan de stamgroepen van de middenbouw naar de aula om
aan Sinterklaas allerlei optredens te laten zien.
De bovenbouwgroepen krijgen aan het eind van de ochtend nog een
bezoek van Sint en zijn Pieten. De kinderen vieren deze dag feest met de
prachtigste surprises! De surprises worden een dag eerder
meegenomen. In een tentoonstelling kan iedereen ze komen
bewonderen.
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KERSTVIERING
Elk jaar vieren wij Kerstmis op school op de donderdag voor de kerstvakantie. Om 17.00 uur
gaan de deuren open en zijn de gangen gevuld met muziek. Kinderen uit verschillende
stamgroepen  bespelen instrumenten en zingen
kerstliedjes.
Om 17.15 uur begint de viering voor alle kinderen. De
kinderen kijken in de aula naar de musical van leerjaar
7. Daarna gaat iedereen in de klas eten.
Om 19.00 uur is er bij goed weer op het Meester Ben
plein een gezamenlijke afsluiting. Bij slecht weer is dit
in de aula.

CARNAVAL
Dit feest wordt op de vrijdag voorafgaand aan het
carnavalsweekend gevierd in de diverse stamgroepen.
De kinderen komen verkleed op school en vieren in de aula, in het
speellokaal of in de klas feest.

PAASVIERING
Op Witte Donderdag houden we met de kinderen een Paasviering.
De kinderen eten tijdens de Paasviering gezamenlijk de lunch in de
aula.

KONINGSSPELEN
In het kader van Koningsdag wordt er een sportdag
georganiseerd op het evenemententerrein "De Weyver". De
leerkrachten worden bij de begeleiding geassisteerd door
een groot aantal ouders. Stamgroepen 1/2/3 houden hun
sportdag rondom school. Ook zij worden begeleid door
ouders. De sportieve activiteiten worden voorafgegaan door
een koninklijk ontbijt.
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WULFRAMDAG
Eén keer per jaar vieren we ons naamgevingsfeest met de hele school. Traditioneel voert
een groep ouders een door hen ingestudeerd toneelstuk op deze dag en vinden er allerlei
feestelijke activiteiten plaats. Het toneelstuk - in de volksmond bekend als het
‘Wulframtoneel’ - wordt op een andere avond ook voor ouders en andere belangstellenden
opgevoerd.
JUFFEN- EN MEESTERSDAG
De leerkrachten vieren hun verjaardag voor de kinderen niet op de dag dat ze zelf jarig zijn,
maar op een gezamenlijke juffen- en meestersdag. Eén keer feest voor alle kinderen en alle
juffen en meesters!

GYMNASTIEK
Tijdens de gymles zijn de kinderen van jaargroep 4 t/m 8 verplicht om goede gymkleding te
dragen. Onder goede gymkleding verstaan wij het volgende:
- t-shirt
- korte sportbroek
- gymschoenen (zonder zwarte zolen!)
- een turn- of balletpakje
Lang haar moet, voor de veiligheid, in een
staart worden gebonden.
Na het gymmen zijn de kinderen verplicht
om te douchen. Natuurlijk is het dan handig om een handdoek mee te hebben. Een naam in
de gymspullen is nooit weg.
Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan gymmen, wilt u dan een briefje aan uw
kind meegeven?
Eén dag in de week verzorgt de vakdocent de gymles aan de jaargroepen 2 t/m 8. Hij geeft
vooral de lessen met toestellen en de leerkracht van de stamgroep geeft vooral de
spellessen.
De kinderen van groep 1 t/m 3 gymmen in hun ondergoed en op gymschoentjes. Wij willen u
vragen om de naam van uw kind in beide schoenen te zetten en in een tas of zak mee te
geven (ook voorzien van de naam). Deze gymschoentjes blijven op school. De meest
praktische schoentjes zijn die met een elastiekje over de wreef (zgn. balletschoentjes). Geen
zwarte zolen onder de gymschoenen.
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VERJAARDAG VIEREN
Als de kinderen jarig zijn mogen ze natuurlijk trakteren. Kinderen trakteren de kinderen van
hun stamgroep. Houdt u er rekening mee dat sommige kinderen van de groep niet alles
mogen snoepen i.v.m. een allergie.
Wilt u er bij de traktaties aan denken dat de
kinderen dit voor de pauze krijgen en daarna
naar buiten gaan. Voor de veiligheid
betekent dat geen lollies, kauwgom of harde
ballen.
Bij ons op school is het niet de bedoeling dat
de ouders de verjaardag bijwonen. U kunt
wel een camera meegeven.

DE FOTOGRAAF
De schoolfotograaf komt eens in de twee jaar. Het zijn leuke foto's en u
bent geheel vrij om
ze wel of niet te kopen. Hij komt alleen de kinderen van de basisschool
fotograferen.
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3. GROEPSGEBONDEN ZAKEN
OUDERGESPREKKEN
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders - en vanaf groep 4 - kinderen
uitgenodigd voor een startgesprek. In dit startgesprek maken leerkracht, leerling en ouders
(hernieuwd) kennis met elkaar, worden verwachtingen over het
schooljaar doorgenomen en afspraken over de communicatie
gemaakt. Wij streven er naar om voor ouders tot een
communicatieplan op maat te komen.
In maart volgt een spreekuur over de vorderingen. Het gesprek
gaat dan voornamelijk over het rapport. De aanwezigheid van
de kinderen van de jaargroepen 4 t/m 8 bij deze 10
minuten-gesprekken wordt door de leerkrachten erg op prijs
gesteld.
Naar behoefte van ofwel de leerkracht ofwel de ouder kan er
aan het einde van het schooljaar ook nog een gesprek
plaatsvinden.
Uiteraard is er tussen deze vaste gespreksmomenten door altijd gelegenheid om met de
leerkracht van uw kind contact te hebben of een afspraak te maken.
U kunt zich voor de vaste gespreksmomenten inschrijven via de gespreksplanner in Parro.
De leerkracht informeert u wanneer deze wordt opengezet.

PRESENTATIES
Wij werken op onze school thematisch. Aan het eind van een thema zijn er eindproducten
gemaakt. Vaak lenen de eindproducten zich ervoor om te presenteren.
Dit gebeurt dan ook regelmatig bij ons op school. De onderbouwgroepen presenteren hun
thema aan elkaar en de bovenbouwgroepen doen dit ook. Soms wordt er zelfs een extra
middag of avond gepland, zodat ook ouders naar de presentaties kunnen kijken.
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ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL
Elke dag eten en drinken de kinderen op twee momenten
op school. Om 10 uur wordt er gedronken en een stukje
fruit of gezond tussendoortje gegeten. Om 12:00 uur
lunchen de kinderen op school. Ze nemen zelf een
lunchtrommel en drinken mee. Het is prettig wanneer de
kinderen 2 bakjes/trommels en 2 bekers meenemen.
Snoep en koek in de broodtrommel en frisdranken met prik
zijn niet toegestaan. Er is geen mogelijkheid om de lunch in
een koelkast te plaatsen. U kunt de lunch meegeven in een
klein koeltasje.

PARRO
Wij communiceren met ouders via de communicatieapp
Parro. Leerkrachten plaatsen verslagjes en foto’s van zowel
leuke als belangrijke schoolzaken. Via de app kunt u de
leerkracht een vraag stellen of een bericht sturen. Ook kunt u
zich via de app inschrijven voor oudergesprekken via de
gespreksplanner en kunt u uw privacy-voorkeuren instellen.
Ouders krijgen via de leerkracht een uitnodiging om zich aan
te melden bij Parro. De omgeving van Parro is een veilige,
gesloten omgeving waarin het uitwisselen van
contactgegevens niet meer nodig is.

ZWEMMEN

Van mei t/m september is het zwembad “ 't Woudmeer" geopend. Dan krijgen
de stamgroepen van 4 t/m 8 een keer in de week zwemles. Er vervalt dan één
gymles in de week.
Er is een leerplan aanwezig. Is er iets waardoor uw kind niet kan of mag
zwemmen, wilt u dan een briefje meegeven?
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4. VEILIGHEID
FIETSENSTALLING
Alle kinderen kunnen hun fiets in de fietsenstalling bij school
neerzetten. Er is een fietsenstalling bij het hoofdplein en ook op
het zogenaamde ‘Bosplein’ (plein tussen school en gymzaal)
kunnen fietsen neergezet worden. Soms komen kinderen op
steps, spacescooters en ander rijdend materieel naar school. Ook
deze vervoersmiddelen blijven buiten in de fietsenstalling en
worden niet binnen in de hal neergezet. Het stallen van fietsen en ander rijdend materieel is
voor eigen risico.

PARKEREN

Wilt u bij het brengen en afhalen van uw kind(eren) uw auto niet vlak
vóór de school parkeren en zeker niet dubbel parkeren.
Dit is heel lastig voor de bewoners van de Burg. Heijmansstraat. U
kunt parkeren bij de gymzaal, op het parkeerterrein tussen school en
gymzaal en in de Pieter Bossenstraat. Denkt u ook aan het
eenrichtingsverkeer! U rijdt de Burg. Heijmansstraat in vanaf de Pieter Bossenstraat.

VERKEERSEXAMEN
De leerlingen van jaargroep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.
Dit examen bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin de kennis
van voorrangsregels, borden en tekens getoetst wordt en een
praktisch gedeelte waarin de leerlingen hun kennis in de praktijk
moeten brengen.
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5. ANDERE ZAKEN
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De basisscholen zijn verantwoordelijk voor het regelen van de aansluiting van de school op
de voor- en naschoolse opvang.
De school heeft voor de voor- en naschoolse opvang samenwerkingsverbanden met het
kinderdagverblijf Berend Botje en de buitenschoolse opvang Jimpy Play afgesloten.
Berend Botje huurt een lokaal in het schoolgebouw om de naschoolse opvang te kunnen
verzorgen. De kinderen vanaf 6 á 7 jaar worden in het lokaal van school opgevangen. De
jongere kinderen worden opgevangen in de hoofdlocatie van Berend Botje, welke gelegen is
naast de gymzaal. Berend Botje biedt lange opvang tot 18:30 uur aan.
Jimpy Play haalt de kinderen van school op en gaat naar hun locatie in de sporthal de
Weijver. Zij bieden een korte en lange middagopvang aan. Er is een aanbod voor de korte
opvang tussen 14:00 en 15:30 uur en de lange opvang tot 18:45 uur.
Meer informatie:
Berend Botje 0229 246831
www.berendbotje.nl
JimpyPlay 06 5757224
www.jimpyplay.nl

GEVONDEN VOORWERPEN
Soms raakt er wel eens iets kwijt op school. Het helpt sowieso om zoveel mogelijk de naam
van uw kind in schoenen, laarzen, tassen, broodtrommels, bekers etc. te schrijven.
Mocht er onverhoopt toch iets kwijt raken, dan kunt u er altijd
op school naar informeren of in de “gevonden voorwerpen”
bak kijken. Deze vindt u bij de hoofdingang naast de
directiekamer.
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KLEDINGINZAMELING
Onze school zamelt kleding in, dat wordt opgehaald door het bedrijf Climpex. Zij verkopen
de kleding aan textiel sorteerbedrijven. De opbrengst die wij als school krijgen gaat o.a. naar
het aanschaffen van nieuwe boeken. Dus als u nog oude kleding heeft, u kunt het te allen
tijde inleveren bij de school! In de fietsenberging staan containers waarin u de kleding in een
goed afgesloten zak kunt deponeren.

OPENBARE BIBLIOTHEEK OPMEER
Alle kinderen (én volwassenen) uit Hoogwoud zijn van harte welkom in
de bibliotheek in Opmeer. Voor iedere leeftijd is er wel iets te vinden in
de bibliotheek. Er zijn mooie prentenboeken, puzzels, voorleesboeken,
cd’s en cd-roms.
Kun je al zelf lezen of zit je in een hogere klas? Dan zijn er volop leuke
en spannende leesboeken en boeken over allerlei onderwerpen zoals
dieren, geschiedenis, vrachtauto's, computers, aardrijkskunde etc. We hebben
dia-informatie, viewers en computers. Heb je dus voor een spreekbeurt of werkstuk
informatie nodig dan kun je altijd bij ons terecht.

JEUGDBIEB HOOGWOUD
Grenzend aan onze school hebben we de
jeugdbibliotheek in Hoogwoud. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen gratis lid worden. Er
komen steeds nieuwe lees- en informatieboeken bij.
De jeugdbieb is open op:
- maandag: 14:00 tot 15:00 uur
- dinsdag:
14:00 tot 15:00 uur
- woensdag: 14:00 tot 15:00 uur
- donderdag: 14:00 tot 15:00 uur
- vrijdag:
18.30 tot 19.30 uur
In de schoolvakanties is de jeugdbieb gesloten.
Als je nog geen lid bent, dan kun je je in de bieb aanmelden.

NIEUWSBRIEF
Een keer per 14 dagen verschijnt er een nieuwsbrief. Hierin wordt actuele informatie
gegeven over verschillende gebeurtenissen op school en deze brief bevat een agenda van de
diverse activiteiten.
De nieuwsbrief krijgt u via Parro binnen. U kunt de nieuwsbrief ook teruglezen op de
website.
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HOOFDLUIS
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door een
werkgroep van ouders. Wanneer er bij uw kind hoofdluis geconstateerd is, wordt er met u
contact opgenomen.

BETROKKENHEID OUDERS
Op onze school zijn er veel ouders op verschillende gebieden actief betrokken bij de school.
Ouders kunnen helpen in verschillende commissies, zoals: Sinterklaas, leeshulp,
sportdag/speldag, Kerstmis, schoolreis, Pasen, afscheidsavond, hoofdluiscontrole,
schoonmaakavonden e.d.
Aan het begin van het jaar wordt er een overzicht meegegeven met alle commissie waar de
ouders zich voor kunnen opgeven.

WASVOORSCHRIFT VOOR SCHOOLVERF
Hoewel we ons best doen om alle kleding van de kinderen schoon te houden, kan het toch
gebeuren dat er schoolverf op de kleding van uw kind komt.
Hoe kunt u deze vlek(ken) verwijderen?
1. Nooit heet wassen
2. Niet chemisch reinigen
Om vlekken uit kleding te halen is het van belang om het onderstaande op te volgen.
Als de verf is opgedroogd eerst zoveel mogelijk wegkrabben met de nagel. Daarna de vlek
uitspoelen onder de KOUDE kraan. Is de verfvlek nog nat dan onmiddellijk met koud water
spoelen.
Hierna insmeren met:
1. vloeibare groene zeep, of
2. ossegal zeep, of
3. wipp-express, of
4. babyshampoo, of
5. indien het kledingstuk hiervoor geschikt is Bio-tex.
Nadat de vlek de kans heeft gekregen om goed te weken, uitspoelen
met koud water. Is de vlek er niet uit dan de behandeling herhalen.
Pas wassen in de wasmachine op max. 40 graden als de vlek eruit is. Er
kunnen nog enige niet zichtbare resten in het kledingstuk zitten.
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