INFORMATIEGIDS
schooljaar 2022-2023

Deze informatiegids is bedoeld om ouders te informeren over allerlei praktische zaken rondom onze school.
Deze gids is een onderdeel van de schoolgids.

Woord vooraf
Dit is de informatiegids van CBS Op de Zandtange. De informatiegids bevat veel
belangrijke en praktische informatie over het schooljaar 2022-2023.
Deze informatiegids is een onderdeel van de schoolgids.
In de schoolgids en de informatiegids vindt u informatie over de organisatie en de
werkwijze van onze school.
Daarnaast ontvangt u elke maand via de mail een nieuwsbrief met relevantie actuele
informatie
Door middel van de schoolgids en deze informatiegids hopen we u een goed beeld van
onze school te geven.
We hopen dit schooljaar les te kunnen geven zoals we gewend waren. Mocht dit niet
het geval zijn dan hebben we de afgelopen jaren gelukkig voldoende ervaring
opgebouwd om te kunnen schakelen naar thuisonderwijs.
Deze informatiegids is gerangschikt op alfabet. We hopen dat u op deze manier snel de
benodigde kunt vinden.
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden neem dan gerust contact met ons op.
Namens team en MR,
Gé Kloppenburg
10-9-2022
Directeur CBS Op de Zandtange

CBS
Op
de
Zan
dtange
Zandtangerweg 29
9584 AL Mussel
 0599-45 48 14
 directie.zandtange@sgperspectief.nl
 www.opdezandtange.nl
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Bestuur en commissies
Scholengroep Perspectief
Loodzetter 7
9502 EW Stadskanaal
 0599 612612

Het college van bestuur
Dhr. R. Brunekreeft
Directeur bestuurder

Raad van toezicht

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)

Dhr. J. Bessembinders (voorzitter)
0599-332239
jbessembinders@freeler.nl
Dhr. O. Dijkstra
Mw. A. Wiegersma
Dhr. Y. Kootstra

Secretaris GMR
Ronald Boelman
Mail: r.boelman@hccnet.nl
(Dhr. Boelman is vertegenwoordiger van
de oudergeleding.)

Ouderraad
(voorheen schoolcommissie en
activiteitencommissie)
Karin Boels (secretaresse)
Wianne Schuurman
Anne Samara
Elsbeth Wever
Regina Meems
Rolf Smidt
Reinhard Folkers
Anita ten Have
Joyce Wubs
Roeline Schuurman is contactpersoon
vanuit het team voor de activiteiten

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Hilde Huizing-Wever (voorzitter)
Swanet Hemssems

Vertrouwenspersoon van Perspectief
Mevr. J. Brouwer-de Jonge
Email: kleurjed@gmail.com
Tel.: 06-30260951

Contactpersoon/pest coördinator
Henrieke Migchels

Namens het personeel:
Rein Koudstaal
Inge Jansen Schoonhoven-Grobben
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Team:
Naam:

Aanwezig op:

Ineke Boersma

Dinsdagmiddag

Administratie
Jerusha Ham

Maandag en Dinsdag

Onderwijsassistent

Hilda Holtman – Wever
Onderwijsassistent

Joyce Hummel

Dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

Woensdag, donderdag en
vrijdag

Leerkracht groep 4

Inge Jansen Schoonhoven – Grobben
Leerkracht groep 6

Wietske Klok

Woensdag, donderdag en
vrijdag

Woensdag

Leerkracht groep 3

Rein Koudstaal

Maandag, dinsdag en
vrijdag

Leerkracht groep 5/6 en 8
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Henrieke Migchels
Leerkracht groep 7

Alle dagen
Eens in de vier weken
een dag afwezig

ICT
Klasina Oosterhoff

Maandag en donderdag

IB-er
Hoogbegaafdheidsspecialist
Beeldcoach

Frederika Willems
Leerkracht groep 3

Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

Taalcoördinator
Jolet Scheper- Sligter
Leerkracht groep 6

Maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag

Cultuurcoördinator
Roeline Schuurman – Marsman

Maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag

Leerkracht groep 4

Tineke Stuiver – Reurink
Leerkracht groep 1/2

Maandag, dinsdag en
woensdag

Marije Volders

Donderdag groep 4

Leerkracht groep 4
Gymdocent

Vrijdagmorgen gym vanaf
feb 2023
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Gé Kloppenburg

Maandag,donderdag en 1
dag wisselt per week

Directeur
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Aanmelding nieuwe leerlingen
Wanneer u zich oriënteert op een basisschool voor uw kind dan nodigen we u van harte
uit een kijkje op onze school te nemen. Wij laten u graag onze school zien. In een
oriënterend gesprek vertellen we u graag wie wij zijn en hoe wij werken. U bent van
harte welkom.
Bent u al bekend met onze school en wilt u uw kind aanmelden dan mag u contact met
ons opnemen via de mail (directie.zandtange@sgperspectief.nl), via een telefoontje
(0599-454814) of door het sturen van een Parro berichtje aan de directeur.
Het is bij ons gebruikelijk dat aanstaande vierjarigen vier dagdelen op school komen
om alvast een beetje te wennen. Hierover neemt de leerkracht van groep één, rondom
de inschrijving, contact met u op.
Wanneer uw kind binnen een maand na de start van het schooljaar vier jaar wordt dan
mag uw kind vaker komen om te wennen om op deze manier meer mee te maken van
de eerste weken van het schooljaar.
Activiteiten en vrije dagen
29 augustus
Eerste schooldag
6 september
Informatieavond
5-16 september
startgesprekken
21-23 september
Kamp groep 8
3 oktober
Koffieochtend groep 1-4
6 oktober
Studiedag, kinderen vrij
10 oktober
Koffieochtend 5-8
11 oktober
Fietskeuring groep 5-8
17-23 oktober
Herfstvakantie
2 november
Lampionnen-maak-morgen groep 3-8
7-18 november
Oudergesprekken
23 november
Studiedag, kinderen vrij
24 november
Proeftoets groep 8
5 december
Sinterklaasfeest
22 december
Begin van de avond Kerstviering met ouders/verzorgers
23 december
Hele school om 12 uur vrij
24 december -8 januari
Kerstvakantie
16-27 januari
Cito afname
20 januari
Eerste rapport mee
3 februari
Studiedag, kinderen vrij
13 februari -24 februari
Oudergesprekken
27 februari-5 maart
Voorjaarsvakantie
29 maart
Open dag
3 april
Koffieochtend groep 1-4
6 april
Paasviering onder schooltijd voor de leerlingen
7 april
Goede Vrijdag, vrij
10 april
Tweede Paasdag, vrij
17 april
Koffieochtend groep 5-8
21 april
Koningsspelen
27 april
Koningsdag, vrij
28 april
Margedag, kinderen vrij
1 mei-7 mei
Meivakantie, kinderen vrij
18 en 19 mei
Hemelvaart en vrijdag, kinderen vrij
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29 mei
30 mei
5 juni-16 juni
13 juni
19 juni
26 juni-7 juli
4 juli
7 juli

14 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Tweede Pinksterdag, vrij
Schoolreis groep 1-7
Cito
Schoolreis groep 1-2
Studiedag, kinderen vrij
Oudergesprekken
Studiedag, kinderen vrij
Schoolbreed musical Esther
Kinderen komen pas om 12.30 uur op school
Kinderen eten op school tussen 17.15 uur en 18.25 uur
Voorstelling start om 18.30 uur en ouders/verzorgers
mogen aanwezig zijn
Om 19.45 uur einde voorstelling
Tweede rapport mee
Afscheidsavond en musical groep 8
’s middags generale voor de leerlingen
Doorschuifmiddag 12.30-13.30
`s Morgens gaat groep 8 trakteren
11.45 Uur groep 8 uitzwaaien
Laatste schooldag, hele school om 12 uur vrij

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse werd tot afgelopen jaar in schoolverband gelopen. De organisatie
werd altijd gedaan door de Activiteitencommissie. Afgelopen jaar hebben we een
oproep gedaan wie zou kunnen helpen bij deze organisatie. Daar was erg weinig animo
voor. Om die reden is er in 2022 niet in schoolverband gelopen tijdens de
avondvierdaagse. Dit jaar wordt het weer opnieuw bekeken.
Cito
Van 16 januari tot en met 27 januari 2023 en van 5 juni tot en met 16 juni 2023 zullen
we de Cito toetsen afnemen in de groepen 3 t/m 8. Aan de toetsen van juni doet groep
8 niet mee.
Daarnaast nemen we bij groep 8 de Eindtoets af. Dit doen we van door middel van de
DIA eindtoets. Voorafgaand aan deze Eindtoets maken de leerlingen een proeftoets.
Deze toets geeft ons goed zicht op waar de kinderen staan en aan welke onderdelen er
extra aandacht geschonken moet worden. De datum van de proeftoets is 24 november
2022. De Dia Eindtoets is op 9 mei 2023.
Code rood

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de
scholen
die
vallen
onder
Scholengroep
Perspectief niet open ten tijde van deze situatie
in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag.
Als CODE ROOD wordt afgegeven tijdens een
lopende
schooldag,
blijft
de
school
verantwoordelijk voor alle leerlingen. Daarom
mag zij alleen die leerlingen naar huis laten gaan
waarvan zeker is dat ze door hun ouders of door
andere volwassenen met toestemming van de
ouders kunnen worden opgevangen. Als niet
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zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of
meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is.

Gym
Eén keer in de week hebben de kinderen
gymles. Dit doen we in de gymzaal achter de
school.
De gymlessen worden vanaf februari 2023
gegeven op vrijdag door juf Marije. De hele
school krijgt die dag les van haar. Momenteel
zijn we nog op zoek naar een vervanger vanaf
september 2022 t/m feb 2023. Het kan zijn dat
de vrijdag tijdelijk tot feb. gaat veranderen in
een andere dag.
De kinderen van groep 1 en 2 dragen geen gymkleding maar wel gymschoenen. Deze
schoenen worden op school bewaard in een tas waarop de naam van het kind staat.
Deze tas krijgt uw kind van ons zodra hij/zij op school komt.
De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen gymkleding tijdens de gymles. Ook is het
dragen van gymschoenen verplicht. Dit voor de veiligheid en vanuit hygiënisch
oogpunt. Wanneer een leerling geen gymkleding of gymschoenen mee heeft kan het
helaas niet meedoen met de gymles. De gymkleren gaan elke week weer mee terug
naar huis.
Halen en brengen

We krijgen regelmatig opmerkingen over onveilige verkeerssituaties bij het brengen
van de kinderen. Dit met name aan de Kolkweg waar auto’s stoppen en kinderen
afgezet worden. Bij het wegrijden van de auto’s kunnen er onveilige situaties ontstaan
doordat er veel kinderen langs de auto’s fietsen.
Wilt u daarom in de vakken parkeren bij de kerk of in de parkeervakken aan de
Kolkweg en niet stoppen langs de stoeprand om kinderen uit of in te laten stappen?
Denkt u eraan dat de inrit van de parkeerplaats vrij blijft?
Wanneer iemand anders uw kind komt halen wilt u dit dan melden bij de leerkracht?
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Verder het verzoek of u bij het halen en brengen er rekening mee wilt houden dat
honden niet welkom zijn op het plein.
Hoofdluis
Er is op onze school een luizenopsporingsteam (LOT), bestaande uit een aantal ouders.
Dit team controleert alle kinderen regelmatig op hoofdluis.
De controles vinden in principe elke eerste dinsdag na een vakantie plaats. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind(eren) deze dag geen vlechtjes, gel of lak in het haar
heeft/hebben. Dit bemoeilijkt namelijk de controle.
Mochten er bij uw kind neten en/of luizen gevonden worden dan hoort u dit van ons.
Ook doen we in dat geval een bericht naar de betreffende groep, zodat u uw kind
eventueel extra kunt controleren. In de berichtgeving wordt uiteraard de naam van de
betreffende leerling niet genoemd.
Wilt u school inlichten wanneer er bij uw kind luizen geconstateerd zijn?
Informatieavond
Het is fijn om aan het begin van een schooljaar een informatieavond te houden. U kunt
dan kennismaken met de leerkracht en hoort wat er het komend jaar op de planning
staat. Deze avond is reeds gehouden op 6 september 2022.
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar
uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders daarvoor met
hun kinderen naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het
gehoor en het gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen.
Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen uit te doen. Ouders worden voor dit
onderzoek wel op de hoogte gesteld, maar niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig
zijn, dan kunt u dit van tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD
Groningen, telefoon 050-367 4990.
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Ook nu hoeven ze
alleen de schoenen uit te doen. Bij dit onderzoek zijn ouders ook niet aanwezig. Groep
7 krijgt dan ook een voorlichting over voeding en bewegen. Alle onderzoeken vinden
alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. U krijgt t.z.t. een brief waarin
staat hoe u hiervoor toestemming kunt geven. Als tijdens één van de onderzoeken
blijkt dat ergens zorgen over zijn, krijgt u hierover bericht en overleggen we met u of
er vervolgstappen moeten worden ondernomen.
Vragen en/of twijfels
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling
van hun kind. Bijvoorbeeld:
Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het lastig om
grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk
meekomen met sport, kan ik daar wat aan doen? Eet mijn kind wel goed? Met al deze
vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt
daarbij niet uit in welke groep uw kind zit. U kunt ook bellen naar de Telefonische
Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00
uur).
Kamp/Musical
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Het is hier jaren de gewoonte geweest om groep 7/8 het ene jaar op kamp te laten
gaan en het andere jaar een musical te laten opvoeren tijdens een podiumavond.
Omdat groep 7 en 8 nu niet meer in een combinatiegroep zitten wordt -net als
afgelopen jaar- de musical alleen door groep 8 gedaan en daar koppelen we ook het
afscheid aan. Het wordt dus een speciale avond voor groep 8. Deze avond staat
gepland op 12 juli 2023.
Ook zal groep 8 dit jaar op kamp gaan. Deze staat gepland van 21 – 23 september
2022, we gaan naar Breeland in Annen.
De kosten voor het schoolkamp worden apart in rekening gebracht en bedragen € 70.
Kanjertraining
Vorig jaar zijn we gestart met de Kanjertraining binnen onze school.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.
Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale
veiligheid en een prettig schoolklimaat
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve
manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je
meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is
belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur,
onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best
er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.
Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Klachtenregeling
Er kan zich een situatie voordoen waar u niet naar tevredenheid uitkomt met de
leerkracht of de directie. U kunt zich dan te allen tijde wenden tot juf Henrieke
Migchels. Zij zal u helpen de juiste route te bewandelen.
Voor de scholen van de Scholengroep Perspectief is een vertrouwenspersoon
aangesteld. Dit is: Mevr. J. Brouwer-de Jonge,
Frederik van Eedenstraat 7,
9673 HT Winschoten.
 06-30260951
Email kleurjed@gmail.com
Het adres van de Geschillencommissies bijzonder onderwijs (GCBO), waarbij wij zijn
aangesloten is:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
 070-3861697 (van 9.00 uur tot 16.30 uur)
Email: info@gcbo.nl
Koffieochtenden
Vorig jaar is het er door Corona deels niet van gekomen. Dit
jaar gaan we uit van nieuwe rondes en nieuwe kansen.
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U wordt als ouders/verzorgers uitgenodigd om twee keer per jaar met de directeur en
intern begeleider een kop koffie/thee te drinken en met elkaar te spreken over het
reilen en zeilen op onze school. De insteek van deze momenten is het nader tot elkaar
komen en door met elkaar in gesprek te gaan van u als ouder tips te krijgen waar we
als school onze winst mee kunnen doen. We horen graag van u wat er goed gaat en
waar we aandacht aan kunnen geven. De data van de koffiemomenten staan in de
jaarplanning.
Leerlingraad
Sinds vorig jaar werken we op school met een leerlingraad. Vanuit groep 5-8 worden er
jaarlijks twee leerlingen gekozen die de school vertegenwoordigen. Eens per zes weken
vergaderen deze leerlingen met de directeur. Schoolzaken die de kinderen bezig
houden worden dan besproken. In elke klas staat een bus waar vragen van de klassen
in kunnen, deze vragen worden dan op de leerlingraad besproken. De notulen van de
leerlingraad gaan naar de leerkrachten, MR en schoolcommissie.
Logopedie
De GGD werkt met het Protocol Taaldiagnostiek Groningen (PTG).
Op het consultatiebureau worden kinderen gescreend op spraak-/taalachterstand. Als
er al sprake is van een achterstand doet een logopedist nader onderzoek en adviseert
over de juiste aanpak.
Het invoeren van PTG heeft gevolgen voor de logopedische screening in groep 2.
Vanuit het PTG is het niet meer nodig om alle kinderen uit groep 2 individueel te
screenen. Voor kinderen uit groep 2 kan op basis van waarnemingen van de
doktersassistent of op verzoek van de leerkracht een afspraak worden gemaakt met de
logopedist van de GGD. Daarnaast bestaat nog steeds de mogelijkheid om kinderen uit
de overige groepen aan te melden voor een kort logopedisch onderzoek.
Telefoon: 050 3674990. E-mail: logopedie@hvd.groningen.nl
Indien de hulp van een logopedist wenselijk is, gebeurt de aanmelding door de ouders,
meestal na overleg met de groepsleerkracht of intern begeleider.
Redenen voor aanmelding kunnen zijn: uitspraakproblemen, taalachterstand,
stemproblemen, gehoorproblemen, niet vloeiend spreken of verkeerd tonggebruik.
Praatmaat Groep
Vanaf begin 2015 bestaat de mogelijkheid om uw kind logopedische ondersteuning te
laten krijgen op onze school. Het voordeel hiervan is dat er geen reistijd verloren gaat
en dat de logopedie op deze manier beter geïntegreerd kan worden in de totale zorg op
school. Wij hebben deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep (DPG). DPG kan
zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal,
stem en gehoor verzorgen. De logopedisten zijn kwaliteitsgeregistreerd en allround
opgeleid.
Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of
specialist. Logopedie zit in het basispakket en wordt helemaal of gedeeltelijk vergoed
door uw zorgverzekeraar. Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier, dat
verkrijgbaar is op school.
Meer informatie kunt u vinden op www.depraatmaatgroep.nl.
Ouderraad
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 heeft de schoolcommissie een andere naam
nl. ‘Ouderraad’. Vorig jaar is de activiteitencommissie samen gegaan met de
schoolcommissie. Dit jaar gaan deze twee commissies verder onder de naam
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ouderraad. In de ouderraad zitten ouders van school die eens in de 6 weken met de
directie vergaderen. Naast het bespreken van en het meedenken over het reilen en
zeilen van de school helpt de ouderraad ook mee met het organiseren van activiteiten.
Medicijnen
Wanneer uw kind op school medicatie moet gebruiken dan dient daarvoor schriftelijk
toestemming geven te worden van u als ouder/verzorger. De leerkracht van uw kind
kan u dit formulier geven.
Methodes
We gebruiken op onze school de volgende methodes:
vakgebied
methode
Godsdienst
Startpunt
Ontwikkelingsgebieden groep 1/2
Schatkist
Rekenen
Getal & ruimte junior
Taal
Taal op Maat
Spelling
Spelling op Maat
Schrijven
Pennenstreken
Aanvankelijk lezen
Veilig leren lezen
Technisch lezen
Flits
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip XL
Aardrijkskunde
Meander
Geschiedenis
Brandaan
Natuuronderwijs
Naut
Engels
Stepping stones junior
Sociaal emotionele ontwikkeling
Kanjertraining en Wonderlijk gemaakt
Muziek
123 zing
Verkeer
Veilig Verkeer Nederland
Techniek
Techniektorens
Ouderbijdrage
Onze school heft een ouderbijdrage met als doel een aantal voorzieningen te
bekostigen die niet door de overheid worden vergoed. Dit zijn voorzieningen die nodig
zijn om de kwaliteit van ons onderwijs zeker
te stellen en om een aantal leuke dingen te
kunnen doen.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Uw kind kan
bij het niet betalen van deze bijdrage niet
worden uitgesloten van schoolactiviteiten.
Ouders worden elk schooljaar via de mail
gevraagd om de ouderbijdrage over te
maken. De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per leerling. Bij drie
of meer kinderen uit één gezin bedraagt de ouderbijdrage maximaal € 50,00.
Oudergesprekken
Wanneer u de leerkracht van uw kind iets wilt vragen bent u te allen tijde van harte
welkom. U kunt de leerkracht even aanspreken, een mail of een Parro app sturen of
opbellen na schooltijd. In geval van calamiteiten kunt u natuurlijk ook ’s avonds en in
het weekend bellen.
We houden in het jaar een viertal spreekmiddagen/avonden waarvoor u zich kunt
inschrijven.
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Deze oudergesprekken staan gepland in de volgende weken:
 5 september-16 september 2022 startgesprekken
 7 november-18 november 2022




13 februari- 24 februari 2023
26 juni-30 juni 2023

U kunt zich voor deze oudergesprekken inschrijven via de Parro app die u tegen die tijd
ontvangt. We vragen u het onderwerp van gesprek via de mail of een Parro app
kenbaar te maken aan de leerkracht. Dan kunnen zij zich daar alvast op voorbereiden.
De spreekmomenten zullen wisselend op een middag en een avond gehouden worden.
De leerkracht bepaalt zelf wanneer ze in de betreffende week het spreekmoment
inroostert. Die kan dus voor de verschillende groepen op een ander moment zijn.
Ouderportaal Parnassys
We houden de ontwikkeling van uw kind bij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys.
Hierin zetten we scores van toetsen en maken we o.a. notities van oudergesprekken. U
kunt ook inloggen in dit systeem. U krijgt hiervoor inloggegevens van de school van
ons. Heeft u ze niet ontvangen of bent u ze kwijt? Geen probleem, even een mailtje
naar directie.zandtange@sgperspectief.nl of een Parro app aan de directeur en u krijgt
de benodigde gegevens.
Overblijven/lunch
Omdat we werken met een 5 gelijke dagen rooster eten alle kinderen op school. Hier
zijn geen kosten aan verbonden. De kinderen eten een kwartier en gaan daarna een
kwartier naar buiten. Mogen de kinderen zoveel eten mee wat ze in ongeveer een
kwartier op kunnen eten? Tijdens de lunch mogen kinderen geen snoep mee.
Parro app
U heeft als ouder/verzorger toegang tot de Parro app van school. Hier krijgt u bij
aanmelding van uw kind een mail over. Via de Parro app communiceren wij met u als
ouders wanneer er informatie met u te delen is. Ook kunt u via de Parro app contact
opnemen met de leerkracht van uw kind. U kunt uw kind ziek melden via deze app (zie
schoolverzuim) en u kunt bericht krijgen van ziekte van de leerkracht van uw kind (zie
vervanging bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht).
Vorig jaar hebben we een pilot gedaan met het openzetten van de functie waarmee u
als ouder/verzorgers onderling met elkaar kunt communiceren. Hier kwamen enkel
positieve reacties op. Vandaar dat we deze functie ook dit jaar open zetten. U kunt dus
via de Parro contact leggen met klasgenoten van uw kind.
Pauze
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de fruitdagen op
school. We vinden het fijn dat de kinderen naast hun
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drinken dan iets van fruit mee naar school nemen. Voor de jongere kinderen geldt:
fruit graag ‘eetklaar’ (geschild en in partjes) mee naar school. Op de maandag en
vrijdag mogen de kinderen ook iets anders mee naar school bijvoorbeeld een
Evergreen of Sultana. Ook tijdens de pauze mogen kinderen geen snoep eten.
Rapport
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee. Dit zal zijn op 20 januari 2023
en 14 juli 2023.
Schoolbibliotheek
Op school hebben we een bibliotheek waar
kinderen boeken mogen lenen. Hier zijn geen
kosten aan verbonden. De kinderen nemen de
boeken mee in de bibliotheektas die ze daarvoor
krijgen van school. De boeken kunnen alleen
geleend worden als ze in deze tas mee naar school
gaan en weer mee terug kunnen. We zijn zuinig op
de boeken en willen ze daarom netjes vervoeren.
Elke vrijdag onder schooltijd kunnen er nieuwe
boeken geleend worden. Boeken die uit zijn
mogen weer mee naar school en kunnen in het daarvoor bestemde vak in de
schoolbibliotheek gelegd worden.
Op dit moment zijn we naarstig op zoek naar mensen die ons willen helpen tijdens het
uitlenen van de boeken. Lukt dit voor u niet op een vrijdag dan kunnen we in overleg
ook een ander moment prikken in de week. Kortom: wilt u helpen in de
schoolbibliotheek dan horen we dit graag!
Schoolfotograaf
Elk jaar komt de fotograaf op school om foto's te maken. Het ene jaar van alle
leerlingen individueel, van broertjes en zusjes en van en alle groepen, het andere jaar
alleen van de groepen. In dit schooljaar worden groepsfoto’s gemaakt.
Te zijner tijd wordt u hierover nader geïnformeerd.

Schooltijden
We werken met een vijfgelijke dagen rooster. Dit houdt in dat (bijna) alle kinderen elke
dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 en 2
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-12.00

Groep 3-8
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00

Kinderen die na 1 januari 2023 vier jaar worden zijn op woensdag vrij.
Schoolreis
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Elk jaar gaan we op schoolreis. Dit jaar is dat op 30 mei 2023 voor de groepen 3 tot en
met 7. Groep 1-2 gaat op 13 juni 2023.
Deze datum is onder voorbehoud. De kosten van de schoolreis worden apart in
rekening gebracht en zijn afhankelijk van de reisbestemming.
Groep 8 gaat dit jaar op kamp, zij zullen niet op schoolreis gaan.
Schoolverzuim
Als uw kind in verband met ziekte niet naar school kan komen, verwachten we dat u
ons daarover voor schooltijd informeert. Voor het verlenen van verlof buiten de
schoolvakanties zijn richtlijnen vastgesteld.
De wet verplicht de school om opzettelijk of ongeoorloofd verzuim te melden aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor het aanvragen van verlof dient u een
formulier in te vullen. Deze kunt u vinden aan de wand naast de directiekamer. De
directeur laat u dan weten of het verlof is toegekend.
Als uw kind onder lestijd naar een arts of specialist moet dan verzoeken we u de
leerkracht daarover tijdig te informeren.
Sinterklaas
Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest.
Vanaf groep 5 trekken we lootjes met de kinderen. De kinderen van groep 1-4 krijgen
een cadeautje van school.
Stagiaires
Omdat we het belangrijk vinden ons mooie vak door te geven aan studenten hebben
stellen we onze school jaarlijks open voor studenten. Dit jaar komen Sander, Fleur en
Rosanne bij ons.
Studiedagen
Er worden per schooljaar een aantal studiedagen en/of studiemiddagen gepland. De
studiemomenten zijn opgenomen in het rooster van vakanties en vrije dagen
hieronder.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinstermaandag
Zomervakantie
Vrije dagen
Studiedagen

maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
vrijdag 7 april en maandag 10 april 2023
maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei 2023
Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

6 oktober Alle kinderen zijn vrij
23 november Alle kinderen zijn vrij
3 februari Alle kinderen zijn vrij
19 juni Alle kinderen vrij
4 juli Alle kinderen vrij
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Vrije dagen

Vrijdag 23 december hele school om 12 uur vrij
Woensdag in maart Perspectiefdag
27 april Koningsdag 28 april studiedag
Vrijdag 21 juli hele school om 12 uur vrij

Vervanging bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht
Wanneer de leerkracht van uw kind afwezig is wordt u daarover geïnformeerd. We
laten u zo snel we dat kunnen – via de Parro app – weten wie er voor de groep van uw
kind zal staan. U kunt uw kind daar dan op voorbereiden.
We doen onze uiterste best om de vervanging zo te regelen dat er zo weinig mogelijk
‘vreemde’ gezichten voor de groep staan. Helaas is de spoeling met invallers erg dun,
zodat we niet altijd keus hebben wie er komt invallen.
Er kunnen zich situaties voordoen waarop we geen invaller kunnen vinden. Uw kind zal
dan de betreffende dag vrij zijn.
Mocht de leerkracht van uw kind zich op de ochtend van de betreffende dag ziek
melden dan stellen wij u daar direct van op de hoogte via de Parro app. Dit zal tussen
6.30 uur en 7.00 uur zijn. Wij gaan dan op zoek naar een invaller en zullen u uiterlijk
7.30 uur melden of dit wel of niet gelukt is.
Verkeersexamen
De huidige groep 8 heeft reeds het verkeersexamen
gedaan. Groep 7 zal volgend jaar aangemeld worden
voor het praktisch en theoretisch verkeersexamen.
Verzekering
Voor
alle
leerlingen
is
een
scholierenongevallenverzekering afgesloten. De kosten van deze verzekering worden
door de school betaald. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen
bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Materiële schade
(kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering
biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden,
personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen
Weekoverzicht; wie geeft wanneer les

1 en 2
3
4

Maandag
Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Tineke
Tineke
Tineke
Karina
Karina
Frederika Frederika Wietske
Frederika Frederika
Roeline

Roeline

5
5 en 6
6
7
8

Rein
Henrieke
Jolet

Roeline

Marije

Roeline

Joyce

Joyce

Joyce

Inge
Henrieke
Jolet

Inge
Henrieke
Jolet

Inge
Henrieke
Rein

Rein
Henrieke
Jolet
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Onderwijsassistenten
Hilda en Jerusha zijn de onderwijsassistenten op school.
Zending
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Dit jaar
steunen we Kerk in Actie en daarvoor mogen we als school meedoen met de musical
Esther.
Ziekmelden
U kunt uw kind via de Parro app of telefonisch ziek melden. Bij
voorkeur via de Parro app met een bericht aan de leerkracht
die op de betreffende dag werkt. Telefonisch kan het
eventueel via het nummer 0599-454814 Maandagochtend
beginnen we met het team de week, dit doen we tussen 8.15
uur en 8.25 uur, zou u dan niet willen bellen?
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