--- THUIS VOOR
ELK TALENT --Welkom, wij zijn de Camminghaschool.
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De Camminghaschool is een school waar we ruimte aan elk kind geven
en altijd in ontwikkeling is. We zijn trots op ons onderwijs in leerpleinen,
die zich richten op een brede ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief,

Social Schools

---------------------------------------Op een basisschool loopt de communicatie anders dan bijvoorbeeld op een

motorisch, sociaal, emotioneel en cultureel gebied. Deze mooie resultaten

kinderdagverblijf. Waar u misschien gewend bent om dagelijks een overdracht te

bereiken we samen, met leerkrachten en ouders.

hebben, is dit niet meer van toepassing op een school. We hebben gekozen om
te werken met het ouderplatform van Social Schools. Social Schools zorgt ervoor

Wat fijn dat uw kind bij ons op school gaat starten. We geven u een aantal

dat wij u eenvoudig op de hoogte kunnen brengen van wat er plaatsvindt in de

praktische handreikingen die voor u en uw kind van belang zijn.

groep(en) van uw kind(eren). Onze leerkrachten plaatsen berichten in de interne
community. Een bericht kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, video’s en/of
bestanden. Ook wordt de jaarkalender ingevoegd en krijgt u via Social Schools

Inloop

een uitnodiging voor bijvoorbeeld een rapportgesprek. De leerkracht is ook met

Elke ochtend verwelkomt de leerkracht de kinderen met een handdruk.

kind vier is, krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan Social Schools.

----------------------------------------

een persoonlijk bericht via Social Schools te bereiken. Vanaf het moment dat uw

Vanaf 8:20 uur begint de inloop. Uw kind wordt uiterlijk om 8:30 uur op school
verwacht. Samen met uw kind loopt u naar de plek/een tafeltje waar een
opdracht voor uw kind klaar ligt. De ene dag heeft uw kind meer hulp nodig
dan de andere dag, afhankelijk van de opdracht/taak die uw kind moet doen.
Om 8:30 uur vertrekken alle ouders, zodat de kinderen daarna samen met de

Ziekmelden

---------------------------------------Via Social Schools kunt u uw kind ziekmelden.

leerkracht verder kunnen met de inloop.

Pauze

---------------------------------------De kinderen hebben op lange dagen twee keer per dag pauze.

“

Als we mogen kiezen op het

kiesbord, dan mogen we overal

”

spelen op het leerplein.

Het 10 uurtje
Om 10 uur heeft uw kind ongeveer 20 minuten pauze. Het is de bedoeling dat
u er dan voor zorgt dat uw kind voor deze pauze een gezonde snack en een
beker drinken mee heeft.
Lunchpauze
Nadat de kinderen buiten hebben gespeeld gaan we om 12:30 uur lunchen
en eten de kinderen hun brood. De kinderen hebben ook hiervoor een beker
drinken nodig. Deze pauze duurt ongeveer 30 minuten. Het is fijn als u met de
hoeveelheid eten en drinken dat u meegeeft rekening houdt met deze tijd.
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Controle luizen op school

Uitnodigingen kinderfeestjes

Na iedere schoolvakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd. Mochten

Het is niet de bedoeling om uitnodigingen voor kinderfeestjes in de klas uit te

----------------------------------------

er luizen geconstateerd worden, dan worden alle ouders van die groep via Social

--------------------------------------delen. Deze graag door de brievenbus bij de kinderen thuis afgeven.

Schools hiervan op de hoogte gesteld. Controleer uw kind regelmatig. Mocht uw
kind luizen hebben, meldt u dit dan direct bij de juf of meester. Wanneer dit voor
school ontdekt wordt, willen we graag dat u uw kind voor schooltijd behandelt.

Kijkochtend

---------------------------------------Vijf keer per jaar staat er een kijkochtend ingepland. Zo krijgt u de gelegenheid

Luizentas

om mee te kijken in de klas. Dit is van 08:30 tot 09:15 uur. Eén van de ouders

Elk kind krijgt bij de start van het naar school gaan een luizentas met de naam

voor de kinderen weer gewoon verder. Het hele jaar door hangt er bij de deur

van uw kind erop. Elke ochtend worden hier de jassen/handschoenen/sjaals/

van de klas een inschrijfformulier.

----------------------------------------

kan zich voor één kijkochtend per jaar opgeven. Na 09:15 uur gaat de schooldag

mutsen/enz. in gestopt (om er voor te zorgen dat de spullen van de kinderen
niet met elkaar in aanraking komen). Voor de kerstvakantie en zomervakantie
krijgen de kinderen de luizentas mee naar huis om te wassen. Graag het
naamkaartje voor het wassen uit de tas halen. De luizentas kan dan gewassen

Weeksluiting onderbouw

---------------------------------------Twee keer in het jaar geeft de onderbouw een weeksluiting voor de ouders.

worden op 40 graden.

Hierbij treden de kinderen op met bijvoorbeeld een liedje of een toneelstukje.
Ouders zijn hierbij welkom. De weeksluiting vindt plaats in de grote zaal bij de

Gymschoenen

bibliotheek. In de jaarkalender vindt u de data waarop dit plaatsvindt. Naast de

Bij de start van het naar school gaan heeft uw kind passende gymschoenen

in de theaterzaal van onze school.

----------------------------------------

weeksluitingen met de ouders, hebben we ook weeksluitingen zonder ouders

nodig, het liefst met klittenband. Deze kunnen in een tasje worden achtergelaten
in de luizentas. Het is fijn als u zelf controleert of de gymschoenen nog passend
zijn. De kinderen gymmen verder in hun ondergoed.

Expressie uur

---------------------------------------Zeven keer per jaar zijn er op de woensdagochtend, anderhalf uur, speciale

Verjaardag vieren in de klas

----------------------------------------

momenten voor expressie. De kinderen worden dan ingedeeld in een groep
met kinderen van groep 2 tot en met groep 8. Per keer wisselen zij van activiteit.

Als uw kind jarig is, wordt er in de klas een feestje gevierd. U kunt de dag dat

uw kind wil trakteren, afstemmen met de leerkracht. Voor traktaties is het de

De activiteiten zijn divers: dans, techniek, muziek, drama en beeldende activiteiten.

bedoeling dat ze “enigszins verantwoord” zijn. Het is fijn als het niet te grote

Hierbij helpen diverse ouders van de hulpouderlijst. Groep 1 werkt met elkaar

porties zijn. Snoep mogen de kinderen niet trakteren. Vraag bij de leerkracht

op leerplein 1-2.

na of er kinderen zijn met een allergie.
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Gesprekken

---------------------------------------Aan het begin van het schooljaar vinden er talentgesprekken plaats voor de
kinderen vanaf groep 2, met ouders en kind. De ouders van groep 1 krijgen

“

”

De juffen zijn heel lief.

na ongeveer zes weken een startgesprek, zonder kind. In november vinden er
oudergesprekken plaats over de voortgang in de ontwikkeling van uw kind.
In februari vinden er rapportgesprekken plaats naar aanleiding van het rapport.
In juni zijn er nog een keer oudergesprekken.

“

Omdat ik soms in andere kringen zit,

ken ik veel juffen en kinderen.

”

“

Als de juf een rode stropdas om heeft,

dan helpt ze andere kinderen en mogen we
even niets vragen.

”

“

Ik heb het gevoel dat ze de kinderen echt kennen hier.

– Een ouder

“

”

Het is hier heel mooi ingericht, qua spullen

en kleuren. Daar word je gewoon vrolijk van.
Mooi gedaan!
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”

– Een ouder
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Welkom!

Camminghaschool
Camminghalaan 27D
3981 GD Bunnik
T 030 656 36 59
administratie@camminghaschool.nl
www.camminghaschool.nl
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