
 

Handig om te weten 

Brengen en halen van kinderen 
Wij stimuleren om zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. De Kiss & Ride zone 

bevindt zich aan de zijkant van het kindcentrum. Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken. 

De fietsen stallen we op de daarvoor bestemde plekken tussen de hekken.  

 

Iedere ochtend komen de kinderen naar binnen tussen 08.15 en 08.30 uur. We verwachten dat we 

kunnen starten met de les om 08.30 uur, de deuren gaan dan dicht.  

We bevorderen sterk de zelfstandigheid van kinderen. Kinderen kunnen zelf naar binnen lopen. In de 

groepen 1/ 2 zijn ouders welkom om mee te lopen. Voor groep 3 is dit tot de herfstvakantie. Voor de 

hogere groepen geldt dat kinderen zelfstandig naar binnen komen. Heb je een mededeling voor de 

leerkracht of lukt het echt even niet, uiteraard ben je dan welkom.  

Is je kind ziek? Geef dit dan door aan de leerkracht of bel naar school tussen 08.00 – 08.30 uur; 

telefoonnummer 013 – 505 2761. 

Gaat je kind naar huis voor de lunch? Dan is je kind vanaf 12.45 uur weer welkom op de speelplaats.  

Bij het halen van de kinderen vragen we om te wachten op de speelplaats. De kinderen komen 

samen met de leerkracht naar buiten.  

 

Jarig zijn 
Op de Driehoek wordt de verjaardag van ieder kind gevierd. We delen geen traktatie uit. Wij vinden 

dat je ook zonder traktatie een geweldig feest kan vieren.  

 

Als je kind jarig is en je zoon of dochter geeft een feestje, vragen we om de uitnodigingen zelf rond te 

brengen met je kind. Het uitdelen op school of op het schoolplein is niet toegestaan. Zo voorkomen 

we onnodige teleurstellingen.  

De verjaardag van de leerkrachten vieren we allemaal tegelijk; op de Klassendag!  

 

Materiaalgebruik 
Kinderen werken op school met materiaal wat door school wordt verstrekt. Tenzij de leerkracht 

daarover andere afspraken maakt.  

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zorgvuldig met materialen leren omgaan. Bij bewust 

beschadigen of kwijtraken van materiaal vragen we de kinderen zelf te betalen voor de vervanging 

van het materiaal.  

 

 



 
 

Mobiele telefoons van kinderen worden bewaard door de leerkracht. Het gebruik tijdens de lessen is 

niet toegestaan; tenzij de leerkracht toestemming geeft.  

De school is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal van spullen van kinderen. We adviseren om 

spullen van naam te voorzien.  

Gevonden voorwerpen worden verzameld bij Marijke. Twee keer per jaar zal Marijke foto’s mailen 

van de gevonden voorwerpen. Je mag de spullen daarna op komen halen. Aansluitend worden de 

gevonden voorwerpen gedoneerd aan Quiet Hilvarenbeek.   

 

Overige praktische zaken 
We voeren na ieder vakantie een hoofdluis controle uit. Wordt er bij jouw kind hoofdluis gevonden? 

Dan nemen we contact met je op. Ontdek je thuis bij je kind hoofdluis? Geef dit dan door aan de 

leerkracht.  

 

In de ochtend hebben we een fruitmoment. Wij vragen dan ook om fruit mee te geven. Graag het 

fruit schoongemaakt meegeven in een bakje. Zo kunnen we snel beginnen en genieten van het 

moment.  

Tijdens de lunchpauze eten de kinderen een gezonde lunch. Hierbij denken we aan: brood met 

gezond beleg, fruit, groente, wraps. Koek, snoep, chips en frisdrank zijn niet toegestaan.  

Op school werken we met een gedragscode. De gedragscode gaat vooral uit van positief gedrag! We 

hanteren de volgende afspraken op school. Deze afspraken gelden voor kinderen, leerkrachten, 

ouders en iedereen die ons Kindcentrum bezoekt.  

We gaan met respect met elkaar om  

We zorgen samen voor een veilige groep en school  

We helpen elkaar en houden rekening met elkaar  

We maken problemen bespreekbaar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


