Praktische zaken
Eten en drinken in de pauze/woensdag koekdag
In de pauze kunnen de kinderen het van huis meegenomen drinken opdrinken. Op woensdag mogen de
kinderen een koek meenemen. Op de andere dagen moet dit fruit of een boterham zijn. Ook tijdens de
lunchpauzes hanteren wij dit beleid.

Gevonden voorwerpen
Drinkbekers, tassen, regenkleding, fietssleuteltjes, gymspullen ... Veel kinderen raken in de loop van het
schooljaar iets kwijt. U kunt verlies voorkomen door de eigendommen van uw kind(eren) te merken met
een labeltje of door met watervaste viltstift de naam op het voorwerp of in het kledingstuk te schrijven.
Leert u uw kind ook dat het bijvoorbeeld sleutels goed opbergt. Bij de conciërge staat een mand waarin
alle gevonden voorwerpen worden bewaard. Voor iedere schoolvakantie worden de gevonden spullen in
de kledingcontainer gedaan of weggegooid.

Gymnastiek
zaal ‘De Kroon’

Lesuur vakleerkracht

kleuters

Lesuur
eigenleerkracht/onderwijsassistent
dinsdag ochtend

groep 3:

maandag 08.30 - 09.15 uur

donderdag 09.15 - 10.00 uur

groep 4:

maandag 08.30 - 09.15 uur

donderdag 08.30 - 09.15 uur

groep 5:

maandag 09.15 - 10.00 uur

donderdag 10.15 - 11.00 uur

groep 6:

maandag 09.15 - 10.00 uur

donderdag 11.00 - 11.45 uur

groep 7:

maandag 10.15 - 11.00 uur

donderdag 12.45 - 13.30 uur

groep 8:

maandag 10.15 - 11.00 uur

donderdag 13.30 - 14.15 uur

Gymkleding
De kleuters hebben gymschoentjes met klittenband nodig voor in de speelzaal. De gymschoenen van de
kleuters blijven op school. Op dinsdag zullen de gymschoenen door de leerkracht meegenomen worden
naar de sporthal. De kinderen nemen zelf gymkleding en een handdoek mee om na afloop hun voeten te
wassen.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 dragen een gymbroek en -shirt met mouwen. In de gymzaal is het gebruik
van gymschoenen verplicht i.v.m. het voorkomen van voetwratten en schimmel. Het is niet toegestaan
om in de zaal sportschoeisel met zwarte zolen te dragen. Ook schoenen die buiten gedragen zijn mogen
niet gebruikt worden in de gymzaal. De leerlingen van groep 3 t/m 8 douchen na afloop van de gymles en
dienen daarom een handdoek bij zich te hebben. In verband met het zoekraken van de gymspullen is het
van belang dat al deze zaken zijn voorzien van de naam van uw kind. Sieraden mogen niet gedragen
worden tijdens de gymlessen. Daarom adviseren om deze op de dag dat uw kind gym heeft niet te
dragen, zodat ze niet kwijtraken. Wanneer een leerling toch sieraden draagt dan moeten ze tijdens de
gymles af gedaan worden en zal hij/zij er zelf zorg voor moeten dragen.

Hoofdluis
Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u deze dag erop letten dat uw
kind geen gel of met een ingewikkeld kapsel naar school komt! Mocht er in de klas van uw kind(eren)
hoofdluis geconstateerd zijn, dan zal er bij de ingang van de klas een poster worden opgehangen. Als na
her controle blijkt dat er geen luizen meer zijn zal de poster worden verwijderd. Mocht u zelf hoofdluis
constateren bij uw kind(eren), dan vragen wij u dit nog dezelfde dag te melden aan de groepsleerkracht.
Informatie over de bestrijding van hoofdluis is verkrijgbaar bij de GGD, internet en drogist.

Jaarkalander
Op de website van de school vindt u de jaarkalender. (www.bsdenotenbalk.nl)

Mobiele telefoons
Voor het gebruik van mobiele telefoons hebben wij een protocol opgesteld. Het volledige protocol vindt u
op de website van de school (www.bsdenotenbalk.nl / informatie/ beleid en regelingen)
Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Het kan handig zijn dat ze bereikbaar zijn
na schooltijd. Bijvoorbeeld kinderen die na schooltijd meteen gaan sporten, naar muziekschool gaan etc..
Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de kinderen en beleid vastgelegd.
Kinderen die een mobiele telefoon of overige persoonlijke elektronica bij zich hebben, moeten hem bij
binnenkomst in de school uitzetten. Pas aan het einde van de schooldag mag buiten het schoolterrein de
telefoon en overige persoonlijke elektronica weer worden aangezet. Kinderen nemen op eigen risico een
mobiele telefoon en overige persoonlijke elektronica mee naar school. Wanneer de telefoon of overige
persoonlijke elektronica kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk. Mobiele telefoons
en overige persoonlijke elektronica mogen niet meegenomen worden bij door school georganiseerde
activiteiten buiten het schoolterrein. (groep 8 kamp, schoolreisje, excursies Als het nodig is om te bellen,
vraagt de leerling toestemming aan de leerkracht en kan hij gebruik maken van de telefoon van de
school.

Naschoolse activiteiten (Brede School Harmelen)
Ook het komend schooljaar realiseren Brede School Harmelen en het Beweegteam een naschools
activiteitenaanbod (NSA) voor de kinderen van de Fontein, de Horizon, de Notenbalk en de St.
Bavoschool. Gedurende het schooljaar worden er voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 vanaf 14.30 uur
aantrekkelijke activiteiten aangeboden op het gebied van sport en beweging, kunst en cultuur en andere
interessante aandachtsgebieden. U ontvangt in het begin van het schooljaar hierover meer info.

Schooleigendommen
Onze leerlingen krijgen van school diverse materialen, te “leen” om te gebruiken. Bij normale slijtage
krijgen de kinderen zonder problemen nieuwe materialen, maar wanneer een kind duidelijk door eigen
schuld een schooleigendom (vulpen, potlood, gum o.i.d.) kwijtraakt of vernielt, dan dient dit vergoed te
worden. Het lijkt ons goed, wanneer u in een dergelijk geval met uw kind praat en het te betalen bedrag
niet alleen uit uw portemonnee laat komen maar het kind hier mede verantwoording voor laat dragen.
De achterliggende gedachte hierbij is, de kinderen bewust te maken van de waarde van materialen en dat
je daar voorzichtig mee omgaat. De directie hanteert hiervoor een prijslijst.

Schoolfotograaf
Een schoolfotograaf maakt jaarlijks klassen- en portretfoto’s op school. Dit jaar is dit op dinsdag 10 en
woensdag 11 september Datum is ook opgenomen in de jaarkalender op de website van de school.

Schoolreisjes en schoolverlaterskamp
De leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan in week 39 op schoolreis.
Kleuters: september
Groep
3
4
5
6
7

vertrek
maandag 23 september
maandag 23 september
dinsdag 24 september
woensdag 25 september
donderdag 26 september

retour
maandag 23 september
dinsdag 24 september
woensdag 25 september
donderdag 26 september
vrijdag 27 september

de rest van de dag vrij
de rest van de dag vrij
de rest van de dag vrij
de rest van de dag vrij

Groep 8: gaat op kamp in week 25 van 2020. De kosten voor het schoolverlaters kamp waren in
2018-2019 €90,--.
Het aantal begeleidende ouders bij de schoolreisjes van groep 1 t/m 7 is afhankelijk van het programma
tijdens de schoolreis. Gesteld wordt om ongeveer 1 ouder op 5 leerlingen mee te vragen en daarnaast 2
extra ouders voor hand- en spandiensten. Voor een avondprogramma kunnen wij ouders vragen om
alleen de avond te komen. De klassenouder wordt altijd gevraagd om mee te gaan. De ouders die de
kleuters iedere week begeleiden naar de gym worden gevraagd. Er worden zowel vaders als moeders
gevraagd om te begeleiden. Aan het eind van het schooljaar heeft u zich als ouder hiervoor kunnen
opgeven. Houdt u er echter wel rekening mee, dat het mogelijk is dat u een dag en een nacht van huis/
werk bent. Het team zal uiteindelijk beslissen wie er mee gaan.

Schooltijden
groep 1 t/m 8
maandag

08.30 - 14.15 uur

dinsdag

08.30 - 14.15 uur

woensdag

08.30 - 14.15 uur

donderdag

08.30 - 14.15 uur

vrijdag

08.30 - 14.15 uur

De schooldeur gaat om 08.20 uur open.
Ouders van groep 1-2 zijn welkom in de klas maar verlaten om 08.30 uur het gebouw zodat de lessen op
tijd kunnen beginnen. Ouders van groep 3 mogen t/m de kerstvakantie ’s ochtends in de klas afscheid
nemen. In januari gaan de groep 3 kinderen ’s ochtends zelfstandig de school binnen. Voor dringende
zaken kunt u altijd even naar de leerkracht lopen.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben ’s ochtends een pauze van 15 minuten. De leerlingen van
de groepen 1 en 2 spelen ’s morgens en ’s middags op wisselende tijden.

Schoolvakanties
Het vakantierooster wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld in overleg met de andere scholen in Woerden.
De schoolvakanties worden omstreeks juni bekend gemaakt via onze Info en de website van onze school.
Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Paasweekend

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

24 mei 2020

Pinsteren

01 juni 2020

01 juni 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020

Voor de vakanties zijn de kinderen om 12:00 uur uit (m.u.v .de meivakantie)

Studiedagen alle groepen (1 t/m 8) vrij • woensdagmiddag 9 oktober 2019 (middag - vrij vanaf 12:00 uur)
• vrijdag 29 november 2019 en maandag 1 december 2019 (hele dagen)
• maandag 15 januari 20120 (hele dag)
• donderdagmiddag 6 februari 2020 en vrijdag 7 februari 2020 (middag – vrij vanaf 12:00 uur en hele dag)
• maandag 2 maart 2020 (hele dag)
• dinsdag 2 juni 2020 (hele dag)
• donderdagmiddag 25 juni 2020 en vrijdag 26 juni 2020(middag – vrij vanaf 12:00 uur en hele dag)

Schoolshirts
Bij groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, sportdagen, avondvierdaagse dragen de leerlingen het
schoolshirt. Deze worden voor de activiteit uitgedeeld aan de kinderen en na de activiteit weer
ongewassen ingeleverd op school.

Speelgoed en kostbare spullen mee
Vlak na een verjaardag of bijv. het sinterklaasfeest mogen kinderen hun speelgoed in de kring laten zien.
Speelgoed voor op het schoolplein (knikkers, springtouwen, skeelers, e.d.) kan meegenomen worden op
eigen risico, maar moet tijdens de lesuren opgeborgen zijn. De school en ook de leerkrachten zijn niet
verantwoordelijk voor eigendommen van leerlingen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de
ouders en de kinderen.

Verjaardagen en trakteren
Als je jarig bent is het feest. Ook op school, als jij dat wilt!!!! Bij de kleuters en groep 3 mag u bij het
vieren van de verjaardag aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een “gebitsvriendelijke traktatie”. Bij
de leerkracht van uw kind kunt u informeren of alle kinderen de traktatie mogen, dit i.v.m. leerlingen die
allergisch zijn voor bepaalde stoffen. De leerkrachten hoeft u niet te trakteren. Wij vinden het fijner
wanneer u een heel kleine bijdrage in de spaarpot zou willen stoppen voor ons goede doel; Stichting
Harapan. Onder het kopje “wij naar school, zij naar school” geven wij uitleg over dit goede doel.
Om teleurstellingen te voorkomen stellen wij het op prijs als u de uitnodigingen voor kinderfeestjes niet
op school uitdeelt.
“Op de Notenbalk zijn alle leerkrachten tegelijk jarig! “ Tenminste…….we vieren onze verjaardagen op
woensdag voor de zomervakantie met zijn allen tegelijk.

Wij naar school, zij naar school!
Als leerkracht op school krijg je bijna op iedere werkdag een traktatie als
ieder jarig kind iets lekkers voor het team meeneemt. Daarom vragen wij
aan de ouders om de traktatie achterwege te laten en in plaats daarvan
een klein bedrag in de spaarpot voor ons goede doel te doen. Ons goed
e doel is de stichting Harapan. Het Indonesische woord “Harapan”
betekent “Hoop”.
Deze stichting ondersteunt projecten in Indonesië. Dit schooljaar sparen
wij voor schooluniformen. Het geld dat wij voor de stichting Harapan
inzamelen wordt besteed aan het schooluniformenfonds school in Kampong Lanjo Rayo Sumatra. We
hebben hier bewust voor gekozen, op deze manier willen we bewerkstelligen dat de kinderen hier ook
naar school kunnen! Zonder uniform wordt je namelijk niet toegelaten.
Stichting Harapan: Ontwikkelingswerk aan de basis. Wilt u er zelf meer over lezen; www.dse.nl/harapan

Voorschoolse en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang in het gebouw wordt verzorgd door KMN Kind en Co.
Ouders kunnen informatie inwinnen bij KMN Kind & Co, Postbus 250, 3430 AG Nieuwegein.
030-6958469 of email; info@kmnkindenco.nl

