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PRAKTISCHE ZAKEN 

 
Voor de ouder(s)/verzorger(s) die voor de eerste keer hun kind naar school brengen, volgen hier een paar 
praktische tips voor een goede start: 
 

• De school begint stipt om 8.30 uur en ’s middags om 12.45 uur. Vanaf 8.20 uur start de inloop. ’s Morgens 
mogen de leerlingen van groep 1-2 vanaf 8.20 uur met hun ouder(s)/verzorger(s) naar hun klas. Zo kunnen 
de ouder(s)/verzorger(s) zien waar de kinderen mee bezig zijn en worden ze meer betrokken bij het 
onderwijs aan hun kind. Zorgt u wel dat we om 8.30 uur kunnen beginnen? 

• Wilt u uw kind, voordat het naar school gaat, thuis nog even naar het toilet laten gaan? Dit voorkomt 
filevorming bij het toilet. 

• Mocht er een ongelukje gebeuren, dan hebben wij op school genoeg kleren om uw kind te verschonen. 
Het vuile goed krijgt u dan van ons mee in een plastic zak. De kleren van school zien we dan graag zo 
spoedig mogelijk gewassen terug op school. 

• Houdt u er rekening mee dat broeken gemakkelijk los te maken zijn, als het kind snel naar het toilet moet. 

• Ook is het prettig, als het kind schoenen draagt, die het gemakkelijk zelf aan en uit kan trekken. 

• Geeft u uw kind naar school kleding aan, die tegen een stootje kan, gemakkelijk zit en vuil mag worden? 

• Het is prettig voor uw kind en de leerkracht als het kind zelf zijn/haar jas aan kan doen. 

• Op bepaalde dagen in de week gaan de leerlingen naar de gym. Ze dragen dan verplicht gymkleding (een T-
shirt en een korte broek). Als uw kind nog niet kan strikken, graag schoenen met klittenband of elastiek. 
Veel kinderen vinden het lastig hun gymschoenen aan de goede voet te doen. Dit kunt u eenvoudig 
oplossen door aan de binnenkant van de schoenen een kruisje te zetten. De kinderen weten zo al snel dat, 
als ze de kruisjes tegen elkaar zetten de schoenen goed staan om aan te trekken.  
Het is verstandig om de gymkleding en schoenen te voorzien van een naam. 

• In de loop van de ochtend eten de leerlingen met elkaar een gezond tussendoortje, zoals fruit, een stukje 
komkommer of iets dergelijks. Liever geen snoep. Graag niet te veel, het is de bedoeling dat uw kind dit in 
zo’n 5 minuten op kan eten. Daarna drinken de leerlingen op school water. Wilt u alle spullen steeds van 
een naam voorzien?  

• Vanaf de 5e verjaardag is het gebruikelijk dat een jarige job trakteert in de klas (geen kinderen van andere 
groepen). Ook hier gaat onze voorkeur uit naar een gezonde en kleine traktatie.  

• Als uw kleuter jarig is, mag het een cadeautje meenemen om in de klas te laten zien. Verder mag er 
gedurende het schooljaar geen speelgoed meegenomen worden in de klas.  
 
 

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 
In het schooljaar 2021-2022 zijn de vakanties als volgt: 

 

Start schooljaar 2021-2022 ma 6 september 2021 

Herfstvakantie   ma 25 t/m vr 29 oktober 2021 

Kerstvakantie    ma 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Carnavalsvakantie  ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022 

Tweede Paasdag   ma 18 april 2022 

Meivakantie   ma 25 april t/m vr 6 mei 2022 

Hemelvaart   do 26 & vr 27 mei 2022 

Pinksteren    ma 6 juni 2022 

Zomervakantie   ma 25 juli t/m vr 2 september 2022 
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EXTRA VRIJE DAGEN 
Naast de vakantiedagen zijn er een aantal extra vrije dagen en lesvrije middagen gepland, vanwege 
studiemomenten voor het team. In het Infootje wordt u er nog eens aan herinnerd. 
Het kan voorkomen dat er gedurende het schooljaar nog extra vrije dagen gepland worden. Hiervan wordt u 
tijdig op de hoogte gesteld. De exacte data, die op dit moment gepland zijn, vindt u hieronder: 
 
Studiedagen 
Maandag 20 september 2021 
Dinsdag 5 oktober 2021 
Maandag 6 december 2021 
Maandag 21 februari 2022 
Donderdag 23 juni 2022 
 
Lesvrije middagen – vanaf 12:00 uur 
Vrijdagmiddag 22 oktober 2021 
Vrijdagmiddag 24 december 2021 
Vrijdagmiddag 25 februari 2022 
Vrijdagmiddag 22 april 2022 
Vrijdagmiddag 22 juli 2022 
 

SCHOOLTIJDEN 
De schooltijden zijn voor alle groepen als volgt: 

 

Maandag  08.30-12.00 uur  12:45-14:45 uur  

Dinsdag  08.30-12.00 uur  12:45-14:45 uur 

Woensdag  08.30-12.15 uur  (groep 1-2 is op woensdag vrij!) 

Donderdag  08.30-12.00 uur  12:45-14:45 uur 

Vrijdag   08.30-12.00 uur  12:45-14:45 uur 

 

BRENGEN EN HALEN 

• De entree aan de onderbouwzijde is bedoeld als in- en uitgang voor groepen 1 t/m 4 

• De entree aan de bovenbouwzijde is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 en de peuters van IK-OOK! 

• Het parkeerterrein voor de fietsen van alle ouders die hun kind(eren) brengen en halen is tussen de 
vlaggenmast en het bankje op de grote speelplaats.  

• Het bankje op de grote speelplaats is bedoeld als wachtruimte voor de ouders van de groepen 5 t/m 8 en 
ouders van de peuters van IK-OOK! die hun kinderen komen ophalen.  

• De wachtruimte voor de ouders van groep 1 t/m 4 bevindt zich achter de boomstammen op de kleine 
speelplaats. 

• Het gehele schoolterrein is voetgangersgebied. Dit betekent dat er niet meer gefietst mag worden van en 
naar de fietsenstalling als men de denkbeeldige lijn tussen de twee vlaggenmasten gepasseerd is.  
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PARKEREN AUTO’S  

• We merken dat steeds meer ouders hun kind(eren) met de auto naar school brengen en/of ophalen. Als u 
uw kind naar school brengt, parkeer uw auto dan in de daarvoor bestemde parkeervakken bij de Schaapskooi 
en houdt ’t Lange vrij van auto’s. Zo kunnen alle kinderen veilig oversteken.  

• Als u uw auto op het Sint Cornelisplein parkeert, geldt ook hier, parkeren op de hiervoor geschikte plaatsen.  

• Bent u zich ten alle tijden ervan bewust dat er schoolgaande kinderen in het verkeer zijn.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

SCHOOLREGELS  
Door de hele school heen gelden dezelfde schoolregels. Deze luiden als volgt: 

• Binnen in de school is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet. 

• Samen houden we de school schoon, dat vinden wij heel gewoon.  

• Netjes blijven zitten op je stoel, dat kunnen er hier een heleboel. 

• Wij laten merken, hoe rustig we kunnen werken. 

• Gebruik het materiaal waarvoor het is, dan gaat er ook niks mis. 

• Wees zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal. 

• Steek je hand op zonder te praten, hou dat goed in de gaten. 

• Ik doe alleen wat ik zelf ook prettig vind, zodat het leuk blijft voor ieder kind. 

• Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen. 

• Er is er één die praat, zodat luisteren beter gaat. 

• Als iemand zegt “STOP”, dan hou je ook echt op. 

• Netjes wachten in de rij, dat hoort erbij.  

De schoolregels hangen zichtbaar op in de hal van de school en worden regelmatig met de leerlingen besproken.  
 

PLEINAFSPRAKEN  

• Vanaf 08.20 uur zijn de kinderen welkom op het schoolplein. De leerlingen van groep 1-2 mogen dan met 
hun ouder(s)/verzorger(s), naar hun klas (inloop). Zo kunnen de ouders/verzorgers zien, waar de kinderen 
mee bezig zijn en worden ze meer betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Om 8.30 uur starten de lessen. 

• De leerlingen van groep 3/4 wachten voor schooltijd op de kleine speelplaats, de leerlingen van groep 5 t/m 
8 op de grote speelplaats. ’s Ochtends mogen de kinderen vanaf 8.20 uur binnen komen, ’s middags gaan 
alle kinderen naar binnen onder leiding van de leerkracht. 

• De kinderen aan de onderbouwkant spelen voor schooltijd alleen op het schoolplein binnen het hek. De 
kinderen mogen dan niet in de zandbak, tussen de struiken of naast de school komen.  

• Aan de onderbouwkant gaan om 12.45 uur eerst de kinderen van groep 1/2 en daarna 3/4 naar binnen. 

• In de middagpauze spelen alle kinderen die klaar zijn met eten, op het bovenbouwplein tot 12.30 uur. Van 
12.30 uur neemt een overblijfouder groep 1-3 mee naar het onderbouwplein. Groep 4-8 mag op het 
voetbalveld spelen. 

• Het grote plein eindigt tussen de vlaggenmasten. 

• Kinderen gaan tijdens de pauze alleen naar binnen als ze toestemming hebben gekregen van de pleinwacht. 

• Kinderen komen alleen in de fietsenstalling om hun eigen fiets weg te zetten of op te halen. Er wordt tijdens 
schooltijd niet gefietst op het schoolplein. 

• Spelletjes met ruw lichamelijk contact zijn niet toegestaan (geen vecht-, stoei- of aanvalspelletje). 
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IN DE GANG 

• Als de kinderen de school binnen komen, vegen ze hun voeten. 

• Alle jassen worden opgeborgen in de kluisjes.  

• De tassen worden ook opgeborgen in de kluisjes. 

• In de gang zijn de kinderen rustig (ze lopen rustig en praten zachtjes). 

TOILETGEBRUIK 

• Alle kinderen laten het toilet schoon achter na gebruik. 

• Als een kind merkt dat het toilet vies is, meldt hij/zij dit aan de leerkracht. 

• Als een kind naar het toilet is geweest, wast het zijn/haar handen. 

• Per klas mag 1 kind naar het toilet. 

ALGEMEEN 

• In de klas gelden de klassenregels/afspraken die in het begin van het jaar samen worden opgesteld. 

• Gymspullen worden op de gymdag ’s ochtends mee naar school genomen en na de gymles weer mee 
naar huis genomen. 

• Alle kinderen doen mee met de gym, tenzij ze een briefje van de ouders/verzorgers mee hebben 
genomen. 

• Groep 1-2 gaat aan het einde van de morgen en van de middag gezamenlijk naar buiten. 

• De ouders dragen zelf zorg voor het veilig oversteken van hun kinderen (Sint Cornelisplein). 

GYM 

• Op vrijdagmiddag gaan groep 3 t/m 8 naar de gymles in de Zuiderpoort in Budel. 

• Leerlingen worden door de bus opgehaald en teruggebracht.  

• Er wordt gegymd in T-shirt, korte broek en gymschoenen.  

• Gymspullen worden op de gymdag ’s ochtends mee naar school genomen en na de gymles weer mee 
naar huis genomen. 

• Op maandagmiddag wordt er door de groepen 3 t/m 8 buiten bij school op het veld gegymd.  

• Daarvoor hoeven de leerlingen geen gymkleding mee te nemen, sportievere kleding is die dag gewenst. 

• Alle kinderen doen mee met de gym, tenzij ze een briefje van de ouders/verzorgers mee hebben 
genomen. 
 

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT OMGANGSVORMEN TEN AANZIEN VAN DIGITALE 
MEDIA 
• Ook nu geldt dat je de ander in zijn/haar waarde laat. 

• E-mail verstuur je altijd met vermelding van jouw eigen naam. 

• Verstuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen. 

• Stuur geen vervelende e-mails met discriminerende, pestende, of uitdagende teksten. 

• Het bezoeken van porno-, racistische - , of treitersites is niet toegestaan. 

• Ga goed om met technische snufjes zoals bijvoorbeeld fotobewerkingsprogramma’s.  
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PESTEN OP SCHOOL 
Onze school heeft kinderenzorg hoog in het vaandel staan. Daarbij hoort ook zeker het welbevinden van onze 
kinderen. Pesten verziekt een gezond groepsproces in de klas en zorgt ervoor dat kinderen zich onprettig gaan 
voelen. 
Op elke school wordt gepest. De vraag is, hoe gaat een school daarmee om? Onze school kiest er bewust voor 
om pesten aan te pakken, samen met u, want het aanpakken van pesten is niet alleen een zaak van pester, 
gepeste, andere klasgenoten en de leerkrachten, maar ook van u als ouder! Want pesten is aan te pakken! Op 
school hebben we een pestprotocol dat we hanteren. Dit ligt op school voor u ter inzage. Ook is er een pest 
coördinator aangesteld (Ascha Wijffelaars). 
 

ROOKVRIJE SCHOOL 
Roken in openbare gebouwen en gelegenheden (dus ook het schoolplein in functie) is verboden. Indien er gerookt 
wordt, wordt de roker direct verzocht om de rookwaren te doven of zich te verwijderen van het schoolterrein. Op het 
moment dat er buitenschoolse activiteiten zijn, geldt dit als zijnde een openbaar schoolterrein en is het wettelijk 
rookverbod tevens van kracht.  
 

OP DE FIETS NAAR SCHOOL 
Als uw kind op de fiets naar school komt kan deze gestald worden in de fietsenstalling. De school kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de fiets. 
 

SCHOOLTERREIN 
Uw kind mag ook buiten schooltijd gebruik maken van de schoolpleinen. De school kan niet aansprakelijk worden 
gesteld in geval van een ongeval o.i.d. Zorgt u er voor, dat uw kind ook buiten schooltijd het plein op correcte 
wijze gebruikt, zodat het plein nog lang open kan blijven en er netjes uit blijft zien. Het is erg vervelend om na 
een weekend of soms al na een middag weer een “vervuild” plein aan te treffen! Bij ongewenst gedrag buiten 
schooltijd heeft de directie het recht de toegang tot het terrein te ontzeggen.  
 

HOOFDLUIS 
Regelmatig wordt bij kinderen hoofdluis geconstateerd. Dit is beslist geen drama en u hoeft zich zeker geen 
verwijten te maken, als uw kind hoofdluis heeft opgelopen. Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, neemt u 
dan a.u.b. onmiddellijk contact op met de leerkracht. Deze zal de nodige actie ondernemen. We hopen dat u zelf 
snel zult proberen uw kind weer luisvrij te krijgen. Bij de drogist of apotheek kunnen ze u hierover voorlichting 
geven. Wanneer er op hoofdluis wordt geconstateerd worden alle ouders van de groep hierover geïnformeerd. 
 

TROPENROOSTER 
Als er gedurende 3 opeenvolgende dagen, in het schoolgebouw, tropische temperaturen worden gemeten (>30 
graden) en de verwachting is dat dit nog zal aanhouden, kan de directie besluiten om een tropenrooster in te 
stellen. Tijdens het tropenrooster begint de school om 08.00 uur en zijn de kinderen om 13.15 uur vrij. Om 09.45 
uur en om 11.30 uur zal er een korte pauze worden gehouden. Het is niet de bedoeling dat de kinderen uitgebreid 
op school lunchen, wel mag voor beide pauzes eten en drinken meegebracht worden. Op woensdag zijn de tijden 
dan van 8.00 – 11.45 uur.  
Bij aanvang en beëindiging van het tropenrooster ontvangen alle ouders een brief. Voor te laat komen en verzuim 
gelden tijdens het tropenrooster dezelfde regels als tijdens het reguliere rooster.  
De directie bewaakt dat de onderwijstijd niet in gevaar komt als gevolg van het tropenrooster. 
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PRIVACY 
Op onze school verzamelen en gebruiken wij (digitale) gegevens over u en uw kind(eren). Denk bijvoorbeeld aan 
adresgegevens leerresultaten en beeldmateriaal. Om de privacy van uw kind te beschermen, volgen wij de 
Europese regelgeving die sinds 25 mei 2018 is vastgelegd in de wet AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Deze wet beschermt de privacy door strenge regels te stellen m.b.t. de omgang van 
persoonsgegevens in Nederland. In het kader van deze wet hebben de schoolbesturen, de uitgevers, 
softwareleveranciers en distributeurs van (digitaal) leermateriaal in 2018 bindende afspraken gemaakt over het 
gebruiken van digitale gegevens. Dit om te voorkomen dat deze gegevens oneigenlijk (bijvoorbeeld voor 
commerciële doeleinden) worden gebruikt, zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Scholen hebben 
daardoor de regie over wat er gebeurt met deze gegevens. Het inbedden van bewustwording en veiligheid 
binnen het beleid van onze school heeft prioriteit. Leerkrachten zijn bewust hoe ze met privégegevens van 
kinderen zorgvuldig om moeten gaan en RBOB De Kempen heeft een functionaris gegevensbescherming 
aangesteld die daarop toeziet.  
Onze kinderen krijgen structureel les over hoe belangrijk, boeiend het internet en social media kunnen zijn, maar 
worden ook tevens op de hoogte gebracht over de gevaren daarvan en hoe je je moet gedragen als je de moderne 
media gebruikt. We proberen ze dus mediawijs te maken. Privacy-denken is een onderdeel van de dagelijkse 
procesgang op onze school.  
U kunt als ouder door middel van het ondertekenen van diverse documenten (bijvoorbeeld het document 
"toestemming publicatie beeldmateriaal") aangeven of u wel of niet toestemming verleent t.a.v. privacy 
gerelateerde zaken en o.a. daarmee dragen we samen zorg voor het waarborgen van privacy en veiligheid van u 
en uw kind(eren). 
 
Verder heeft u als ouder de volgende rechten als het gaat om de privacy van uw kind: 

• Inzage in alle verwerkte persoonsgegevens.  

• Correctie van ontbrekende of verkeerd vastgelegde persoonsgegevens. 

• Verwijdering van persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen.  

• Verzet tegen verwerking van persoonsgegevens.  

• Verzet tegen de registratie van uw eigen BSN-nummers.  
Voor het vastleggen van beeldmateriaal van uw kind wordt u daarnaast jaarlijks om toestemming gevraagd. 
 
Deze rechten moeten binnen een termijn van (uiterlijk) 4 weken na verzoek kunnen worden uitgeoefend. 
Eventueel kan de school onder opgave van redenen deze termijn éénmaal verlengen met nogmaals 4 weken.  

 
 
 

CONTACT 
 
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact opnemen met school of de 
locatiedirecteur. 
 
Email: info@obstlange.nl 
Telefoon: 0495-492416 
 
Locatiedirecteur: 
Stijn Kuipers 
Email: s.kuipers@rbobdekempen.nl 
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