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Brengen en ophalen van leerlingen 

 

Voor de onderbouwgroep van SBO De Verrekijker en cluster 1-2 van Basisschool EigenWijs is de inlooptijd bedoeld 

voor ouders en kinderen. De ouders komen met hun kind, door de afgesproken ingang, naar binnen om daar 

afscheid te nemen. Vanaf de groepen 3 op Basisschool EigenWijs en de middenbouwgroep van SBO De Verrekijker 

verwachten wij dat de kinderen zelfstandig naar binnen komen. De kinderen komen binnen via de eigen afgesproken 

ingang. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders de school voor schooltijd binnenlopen, vanwege het gebrek 

aan overzicht dat dan ontstaat. Na schooltijd komen de kinderen door de afgesproken ingang naar buiten, onder 

begeleiding van de leerkracht. Om voldoende overzicht te kunnen houden, is het niet toegestaan om in het 

schoolgebouw op uw kind te wachten. Daarnaast verstoort het de werkzaamheden van onze partners die in de 

centrale ruimte hun werkplek hebben. Uiteraard bent u na afloop van de schooltijd van harte welkom een kijkje te 

nemen in de groep of om de leerkracht even te spreken.  

Graag willen wij u er op wijzen dat honden niet zijn toegestaan op het schoolplein of in de school! Dit geldt uiteraard 

niet voor hulphonden. 

 

Parkeren 

 

 

Snoep, fruit en gezonde voeding 

 

Steeds meer schoolkinderen hebben last van overgewicht. 

Dat kan op latere leeftijd gezondheidsklachten opleveren. 

Op veel (middelbare) scholen in Nederland wordt daarom 

gezonde voeding gestimuleerd. Als school willen wij ons 

daar ook actiever in opstellen. Snoepen willen we op 

school zoveel mogelijk beperken. In pauzes stimuleren we dat 

leerlingen een gezond tussendoortje eten. We gaan ervan uit dat 

iedereen hieraan zal meewerken. Het gaat tenslotte om de 

gezondheid van uw kind(eren). 

 

 



 

Gevonden voorwerpen 

 

In de afgelopen maanden zijn er weer veel gevonden voorwerpen verzameld. Wellicht ligt er ook iets van úw kind bij. 

Aan het einde van het schooljaar wordt alles wat niet is opgehaald, gedoneerd aan een goed doel. 

 

Feestdagen, studiedagen & zomervakantie 

 

Hemelvaart 30-05-2019 & 31-05-2019 

2e Pinksterdag 10-06-2019 

Studiedag 06-06-2019 

Studiedag 05-07-2019 (vrij indien zich geen calamiteit 
voordoet in het schooljaar) 

Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019 

 


