Schooljaar 2019-2020
Vakanties en vrije dagen/dagdelen
Herfstvakantie
14-10-2019 / 18-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 / 03-1-2020
Carnaval
24-02-2020 / 28-02-2020
Paasmaandag
13-04-2020
Meivakantie
27-04-2020 / 08-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 / 22-05-2020
Pinksteren
01-06-2020
Zomervakantie
13-07-2020 / 21-08-2020
Buiten deze vakanties hebben de leerlingen nog een aantal uren vrij per schooljaar.
De leerkrachten gebruiken deze dagen voor nascholing, het voorbereiden van
portfoliogesprekken/klappers, administratie en leerling/groepsbesprekingen.
Deze vrije dagen zijn op :
12-9-2019, 6-12-2019,10-2-2020: een hele dag vrij voor alle kinderen
7-10-2019 alleen de middag vrij voor alle kinderen
11-6-2020 uitsluitend de hele dag vrij voor groep 1-2,
12-6-2020 de hele dag vrij voor de groepen 3 t/m 8
21-02-2020 `middags vrij voor alle kinderen. `s Morgens tot 12 uur is de
carnavalsviering voor alle kinderen.
10-07-2020 `s morgens tot 13.00 uur slotdag voor alle kinderen. Daarna start de
zomervakantie.
Groep 3 en 4 hebben een aantal vrijdagen vrij in het schooljaar.
Dit zijn: 13-9-2019, 1-11-2029, 7-2-2020,10-4-2020, 3-7-2020
Op de vrijdag voor een vakantie en voor Pasen is er een
continurooster. De kinderen blijven dan op school, in de klas
over. Ze nemen zelf eten en drinken mee. Overblijven is gratis.
-Vrijdag 11-10-2019 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00 uur.
-Vrijdag 20-12-2019 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00 uur.
-Goede Vrijdag 10-4-2020 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00
uur.
-Vrijdag 24-4-2020 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00 uur.
Groep 1/2 heeft iedere vrijdag vrij met uitzondering van enkele “activiteitendagen”,
zoals de carnavalsviering en de slotdag.

Lestijden
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
’s morgens: 08.30u - 12.00u
’s middags: 13.15u - 15.15u
woensdag:
’s morgens: 08.30u - 12.30u
In alle groepen is er een inlooptijd.
‘s Morgens van 8.20 uur tot 8.30 uur.
’s Middags van 13.00 uur tot 13.15 uur. I.v.m. het overblijven zijn de poorten tussen
de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur dicht. Vóór 13.00 uur mogen kinderen die
tussen de middag naar huis gaan, niet op de speelplaats komen. Ook kleuters en
hun ouders niet. De overblijfouders maken de poorten open. Dan kan iedereen naar
binnen.
Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 en 2 vrij.

Pauzes:
Om 10.15 uur tot 10.30 uur is er de ochtendpauze voor alle kinderen. De kinderen
spelen dan op de grote speelplaats buiten. Leerkrachten surveilleren buiten. De
groepen 3 t/m 8 eten buiten. De groepen 1 en 2 eten om 10.30 uur binnen bij de
leerkracht.
De kinderen mogen dan een boterham/koek en/of fruit meenemen voor tijdens de
ochtendpauze. We hechten er belang aan dat de kinderen gezond eten. Iedere
dinsdag en donderdag is Gruitendag. Dan mag uw kind uitsluitend fruit of groente
meenemen naar school voor de ochtendpauze. In het kader van het projekt
JOGG (Jongeren op gezond gewicht) vanuit de gemeente Maasgouw, streven
we ernaar dat de kinderen geen suikerhoudende frisdranken meer meenemen.
We zijn overgestapt op het drinken van water. U kunt het water op smaak
brengen door er eventueel groente of fruit in te doen. Zo krijg je een lekkere
water-cocktail. Een eigengemaakte thee mag ook. Natuurlijk kunnen we niemand
verplichten om water mee te nemen. Dit waterproject is alleen in de
ochtendpauze en niet tijdens het overblijven.
Om 12.00 kan uw kind overblijven. Hierover vindt u informatie in de folder overblijven.
Deze ligt ook op het informatierek bij de hoofdingang.

Gymlessen
Groep 1/2
Deze groepen maken dagelijks gebruik van de speelzaal in school. Op dinsdag heeft
groep 1/2 gymles. We verzoeken u om uw kind op dinsdag een korte broek en een
shirt mee te geven. Uw kind heeft gymschoenen nodig voor de gym en vrij spelen in
de speelzaal. De gymschoenen blijven op school.
Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in de sporthal “De Werken” in
Stevensweert.
Gym rooster t/m de herfstvakantie
Maandagmiddag groep 3/4a en 7b/8
Dinsdagmiddag groep 4b/5 en 6/7a
Donderdagmiddag groep 6/7a.
Vrijdagmiddag groep 4a/4b/5 en 7b/8. Groep 3 gaat `s middags buiten spelen of naar
de speelzaal
Gym rooster na de herfstvakantie
Maandagmiddag groep 3/4a en 7b/8
Dinsdagmiddag groep 4b/5 en 6/7a
Donderdagmiddag groep 6/7a en 7b/8.
Vrijdagmiddag groep 3/4a en 4b/5
Alle kinderen dienen een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen zonder
zwarte zolen mee te nemen. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die tijdens de
gymles worden gebruikt niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen. Zorg dat de
gymspullen voorzien zijn van een naam.

Betrokkenheid van ouders
Het team vindt het erg belangrijk om u als ouders/verzorgers steeds weer in en bij
het schoolgebeuren te betrekken. Wij hopen dan ook dat u niet aarzelt om een
gesprek aan te gaan met een van de teamleden en/of de directie. Wij adviseren u in
dit geval een afspraak te maken.
Gedurende het schooljaar worden er 3 portfoliogesprekken gevoerd. Voorgaande
schooljaren waren dit de oudergesprekken. Dit portfoliogesprek is een gesprek met
het kind, de leerkracht en de ouders a.d.h.v. een portfolio. Deze gesprekken zijn in

de weken 44, 10 en 26. Iedere groep heeft bovendien, aan het begin van het
schooljaar, een klassikale informatieavond.
Tijdens deze bijeenkomst worden de ouders/verzorgers ingelicht over o.a. het
jaarprogramma van de groep en krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan
activiteiten (ouderhulp). Uiteraard hopen wij ook dit schooljaar weer op een groot
aantal helpende ouders.

Hoofdluiscontrole
Iedere eerste maandag na een vakantie komen de “kriebelouders” bij alle kinderen
kriebelen tussen de haren. Als er hoofdluis en/ of neten gevonden worden bij uw
kind, wordt u hiervan op de hoogte gebracht zodat u thuis maatregelen kunt nemen.

Informatiefolders
Bij de hoofdingang staat een informatie-rek met folders over verschillende
onderwerpen: over school, de zorg, instanties en activiteiten.
Informatie aan ouders
Informatie van school gaat via het digitale informatiesysteem
ouderportaal/basisonline. Informatie van organisaties gaat op de wijze zoals het op
school wordt aangeleverd. Dus dit kan ook op papier gegeven worden. U krijgt
eenmalig een inlogcode voor ouderportaal. Dit is bij aanmelding/toelating van een
nieuwe leerling.
Website
Volg onze blog/foto`s op de website www.bsdemaasparel.nl

Afmelden van uw kind
Bij afwezigheid van uw kind a.u.b. voor 8.30 of 13.15 uur afmelden op school.
Tel. 551618

Verzekering
De schoolongevallenverzekering dekt geen verlies/schade aan kleding, bril,
meegebrachte spullen of fiets veroorzaakt door een ander kind of door andere

omstandigheden. De school is niet aansprakelijk voor schade aan kleding/schoenen/
meegebrachte spullen van uw kind. Ouders die geen inzittendenverzekering hebben,
kunnen géén kinderen voor school vervoeren. Voor meer informatie: www.skoem.nl
Documenten/ algemeen/ schoolgids wettelijk deel.

Allergie
Heeft uw kind een allergie: geef dit door aan de leerkracht van uw kind.

Verlofaanvragen
De regels voor verlofaanvraag zijn door de overheid aangepast. Voor ouders die als
zelfstandig ondernemer verlof aanvragen onder schooltijd, zijn de regels
aangescherpt. Indien u verlof voor uw kind wil aanvragen, kunt een verlofbriefje
ophalen. Deze ligt op het info-rek bij de hoofdingang. Zie voor verlof-informatie
:www.wijzersinonderwijs.nl Documenten/ algemeen/ schoolgids wettelijk deel .

Protocol Medisch Handelen
Personeelsleden op onze school kunnen worden geconfronteerd met leerlingen die
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals
hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.
Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een
arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat
personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de
vereiste bekwaamheid beschikken.
Personeelsleden en de schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten
maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen
heeft het bestuur het protocol Medisch handelen opgesteld. De tekst van dit protocol
kunt u terugvinden op de website van Skoem: www.skoem.nl, onder het kopje
documenten.
Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan
leerlingen.

Vervanging voor een afwezige leerkracht:
Zie voor meer informatie op ons informatie-rek bij de hoofdingang en in de
schoolgids.

Bibliocenter-pas
Heeft uw kind nog geen bibliocenter-pas? Deze kunt u gratis aanvragen op school.

Parkeren rondom de school.
Achter te school bij de Pr. Irenestraat is de ingang uitsluitend voor fietsers en
voetgangers. Daar is ook de fietsenstalling. Bij de ingang aan de Nieuwendijk is de
kiss en ride strook. Is er geen plaats meer: Let op bij parkeren op straat, dat u
daar parkeert waar het ook mag. Zorg dat de kinderen overzichtelijk kunnen
oversteken: let op de gele strepen op de stoeprand en hou 5 meter afstand bij de
oversteekplaats en het zebrapad. Voor meer info: zie onze schoolgids.

