
regels en afspraken bieden houvast. 

* Vragen, verdriet of boos?  
Meld even bij de groepsleerkracht van uw kind of de directie als er thuis of 
onderweg naar school iets gebeurd is, waardoor de stemming van uw kind is 
veranderd. Zo kunnen we samen de start van de schooldag zo prettig mogelijk 
maken. Als er belangrijke gebeurtenissen op school plaatsvinden, nemen wij 
ook contact met u op. 
 
* Gesprek met leerkracht of directie 
Wanneer u graag een gesprek wilt met de leerkracht of de directie maakt u 
hiervoor dan een afspraak. Om teleurstelling voor alle partijen te voorkomen is 
het niet prettig bij aanvang van school een gesprek aan te gaan. Soms betreft 
het privé-informatie, vaak wordt de aandacht van de leerkracht opgeëist door 
de leerlingen. Bovendien willen we om 8.30 uur met de lessen beginnen. 
 
* Veilig naar school? 
Parkeer uw auto zo dat kinderen veilig kunnen oversteken. Het parkeren bij het 
winkelcentrum:  gebruik alleen de parkeervakken. U riskeert een boete als u dit 
niet doet. 
 
* Eten en drinken (10.00u) 
Als tussendoortje vragen we u uw kind een boterham of stukje fruit én een 
beker met water, sap of melkproduct mee te geven. 
 
*  Jarig? 
Trakteren is leuk maar houdt u het eenvoudig. Liever geen snoep of cadeautjes. 
Er zijn heel veel leuke suggesties te vinden op internet. 
We vragen u nadrukkelijk om uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje van 
uw kind niet in de klas, op de gang of op de speelplaats uit te delen. 
 
* Mobiele telefoon, mp3 of andere kostbaarheden 
Mogen niet mee naar school. In geval van uitzondering bespreekt u dit met de 
leerkracht. School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, 
diefstal of  zoekraken van kostbaarheden. 
 
 
 



* Op tijd naar school 
De school begint om 8.30 uur en om 13.00 uur. We verwachten dat de 
leerlingen dan in de klas zijn, zodat de lessen kunnen beginnen.  
De beide gebouwen zijn om 8.20 uur geopend. Zodra de leerlingen op school 
zijn, gaan zij naar binnen naar hun klaslokaal. 
Te laat komen is onrechtmatig schoolverzuim en moeten wij melden bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
* Ziek? 
Wanneer uw kind niet naar school komt omdat het ziek is, meldt de ouder dit 
voor 8.30 uur op school. 
Bij (tand)artsbezoek is het voldoende dit bij de leerkracht van het kind te 
melden. Probeert u de afspraken zo veel mogelijk na schooltijd te maken. 
Wanneer het kind op school ziek is, zullen wij de ouder/verzorger benaderen. 
Bij ongevallen op school geldt dezelfde afspraak.  
 
* Verlof  
Verlof kan alleen tijdig worden aangevraagd bij de directie. Voor het verlenen 
van verlof hanteren we de regelgeving van de leerplichtwet. 
 
* Roken 
De school en het schoolplein zijn rookvrij. In en om school en tijdens 
activiteiten waar kinderen aanwezig zijn, wordt niet gerookt. 
 
*  Met de fiets naar school? 
Alleen kinderen, die buiten de wijk Weezenhof wonen, mogen met de fiets 
naar school komen. In overleg kan hier een uitzondering op worden gemaakt. 
Zie hiervoor de regelgeving op de schoolkalender. 
 
*  Bewegingsonderwijs 
Voor alle gymlessen is gymkleding verplicht om veiligheidsredenen en vanuit 
hygiënisch oogpunt. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. 
Vergeten? Kan een keertje gebeuren, maar leer ook hier uw kind 
verantwoordelijkheid te dragen. 
 
Team PCS 


