Informatie nieuwe ouders
Speciaal voor (nieuwe) ouders hebben we een paar handige weetjes op een rijtje gezet.
Zo lees je over onze werkwijze, hoe zaken als lunch en gym geregeld zijn. We vragen je
om volgens deze werkwijze te handelen, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen
dat alles goed verloopt.
De schooldag begint
 De leerlingen worden op school verwacht tussen 8.10 – 8.25 uur.
 Kinderen komen binnen en kiezen een werkje om te doen.
 Om 8.25 uur klinkt de klankschaal. Dit is het signaal voor ouders om te vertrekken, zodat
we ook écht op tijd kunnen beginnen.
 Wil je nog iets aan de groepsleerkracht melden (die belangrijk zijn voor het verloop van
die dag), kom dan iets eerder. Liever iets langer? Maak gerust een afspraak of loop even
binnen na schooltijd.
Pauze(s) en overblijven
 Om 10u of 10.15u (groep 1/2) hebben we kleine pauze. Tijd voor een kleine
versnapering, het liefst gezond, zoals een appel in stukjes of peperkoek. In elk geval
geen snoep, chocola of iets dergelijks.
 Laat je kinderen drinkbekers meenemen voor zowel de kleine- als de grote pauze. Liever
geen drinkpakjes (deze gaan overigens mee terug met je kind opdat wij ons afval zo min
mogelijk willen houden).
 Datzelfde geldt natuurlijk voor de boterhammen, gewoon lekker in een trommel.
 Voorzie drinkbekers en boterhamtrommels altijd van de naam van je kind.
 De lunch is om 12 uur. In groep 1/2 vindt dit plaats onder begeleiding van een
overblijfvrijwilliger. Je kind heeft ongeveer 15 minuten de tijd om te eten. Wat niet op
gaat, gaat terug in de trommel naar huis, zodat ouders weten wat het kind wel of niet eet.
Daarna kan je kind nog lekker buiten spelen.
 Aanmelden voor overblijven? Klik hier of ga naar Downloads & Links op onze website,
print het aanmeldingsformulier en lever dit zo snel mogelijk in bij de directeur (of
deponeer het formulier in de brievenbus bij het kantoor van de directeur).
Gymen
 Groep 1/2 (onderbouw) gymt in het speellokaal in onze school. Elk kind neemt
gymschoenen mee met klittenband of elastiek en legt deze los in zijn of haar tassenvak.
Kleuters gymmen in hun eigen kleren.
 De groepen 3 t/m 8 gymmen in op maandag in de gymzaal in Bunde en op donderdag in
Meerssen. Zij hebben een T-shirt, broek en gymschoenen nodig in een stoffen zak.
Graag geen grote zakken vanwege de beperkte ruimte in de tassenkasten.
Een ongelukje …
 Het is fijn als je kind in groep 1/2 één set reservekleding in het vak van de tassenkast
heeft. Handig vanwege het spelen in de natuurtuin of als er eens een ongelukje gebeurt.
Wil je dat je kleuter bij nat weer laarzen aantrekt? Leg dan ook deze in de tassenkast.
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Traktatiebeleid
 Als je kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. Kinderen mogen best een keertje
snoepen, maar te vaak en te veel is niet nodig. Houd traktaties klein en geef bij voorkeur
iets gezonds. Eén traktatie per kind is voldoende. Een traktatie hoeft overigens niet altijd
eetbaar te zijn. Maak bijvoorbeeld een grabbelton met kleine, goedkope, cadeautjes
zoals een leuk potlood, sleutelhanger of wat te denken van een jojo? Ook hartstikke
feestelijk! Fijne verjaardag!
Ophalen
 De kinderen van groep 1/2 worden opgehaald bij de eigen leerkracht. We vragen ouders
om in de gang te wachten. Als het tijd is, roepen de kleuters “kom maar binnen” en kun je
in de hal vast jas en tas pakken. Voor het daadwerkelijk naar huis gaan, is het fijn als je
even meldt dat je je kind meeneemt. Zo weten wij zeker dat er niks misgaat.
 De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 worden op het schoolplein afgeleverd door
de leerkracht. Wij vragen ouders van deze groepen buiten te wachten in verband met de
drukte in de gang en hal.
School en ouders
 De Bundeling betrekt graag ouders bij de school. Daarom organiseren we ouderavonden,
meedenkavonden en een beleidsouderavond (in samenwerking met de
medezeggenschapsraad). Kijk voor data op onze Facebookpagina of vraag ernaar bij de
groepsleerkracht.
 Wanneer je nog actiever wilt deelnemen, kun je natuurlijk lid worden van de ouderraad of
de medezeggenschapsraad. Op de website vind je meer informatie daarover.
Vragen, overleg, opmerkingen, klachten
 De Bundeling staat bekend om zijn toegankelijkheid. Heb je vragen? Loop na schooltijd
even langs bij de groepsleerkracht. Natuurlijk kun je ook een afspraak maken.
 Laat ons weten wat je bezig houdt, heb je een klacht, laat deze dan niet te lang wachten.
 Graag in gesprek met de directeur? Binnenlopen zonder afspraak kan van dinsdag t/m
vrijdag van 08.35 uur tot 09.00 uur. Komt dat niet uit? Gewoon even een afspraak
maken.
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