Kalender 2021-2022

Aan de info lezers,
Een frisse wind, andere tijden, een kleurrijk logo en…….een nieuwe Beelen-kalender 2021-2022. Hierin vindt u de
informatie die u dagelijks nodig heeft. Schooltijden, teamleden, vakanties enz. kunt u in deze kalender terugvinden. Een
handige informatiebron om gedurende het schooljaar goed te bewaren. Meer informatie kunt u vinden op ons
Ouderportaal MijnSchool, in de tweewekelijkse Nieuwsbrief en op onze website.
Een school waar ouders, team en leerlingen trots zijn op wie zij zijn en waar wij voor staan, met een prachtige missie:
‘Talent in ontwikkeling’
Op OBS De Beelen:
• leren leerlingen, leerkrachten en ouders samen te leven en samen te werken.
• kunnen kinderen, leerkrachten en ouders hun talenten ontplooien.
• leren leerlingen, leerkrachten en ouders verantwoordelijk te zijn over het uitvoeren van hun taken.
• geven we kinderen, leerkrachten en ouders de gelegenheid zelfstandig, actief en onderzoekend bezig te zijn.
• worden leerlingen, leerkrachten en ouders gestimuleerd eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en ontwikkeling.
Wij willen een veilige, uitdagende leeromgeving bieden waar de kinderen zo veel mogelijk komen tot ontplooiing van
talenten. Waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar zien en gezien worden. OBS de Beelen is een
dynamische school. Wij schenken naast de belangrijke basisvaardigheden structureel aandacht aan 21-eeuwse
vaardigheden, gezond gedrag, natuur en techniek, beweging en kunst en cultuur.
Wij leren kinderen trots te zijn op wie ze zijn en waar zij voor staan, zodat zij vol vertrouwen en zelfkennis de toekomst
tegemoet gaan!
Een tikkeltje eigenwijs en eigenzinnig!
Wij gaan er een jaar van maken waarbij we verder gaan met o.a. continu verbeteren, KiVa,
kindcentrumontwikkeling, scholing hoogbegaafdheid, bewegend leren en .......... het inzetten van talenten!
Namens het team,
Marije van den Muyzenberg (directeur)
De schooltijden
Ons onderwijs zal er veelal hetzelfde uitzien als voor de vakantie; de groepen en teamleden zullen, volgens ons 5
gelijke dagen-rooster, de hele week aanwezig zijn. Dit betekent dat de kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur
aaneengesloten les hebben. De start- en eindtijden worden weer voor alle groepen gelijk, vanaf 8.20 uur zijn de
kinderen weer welkom op het plein en 5 minuten voor de aanvang van de lessen zijn zij welkom in de klas. De kinderen
uit de groepen 1 /2 worden om 8.20 uur op het plein opgewacht door de leerkrachten.
Groepen 1 t/m 8:

* 8.30-14.00 uur

SKILLS-groepen: De kinderen van de SKILLS-groepen komen per 10 september ook weer naar de Beelen. De SKILLSgroepen houden dezelfde starttijden aan. Op woensdagen hebben zij onderwijs tot 12.30 uur en op vrijdag onderwijs
tot 12.00 uur.
P.S. Kleuters die na 1 oktober 4 jaar worden, mogen hele dagen naar school. Kleuters die na 1 juni 4 jaar worden, gaan na de
zomervakantie naar school.

Ziekmeldingen
Graag telefonisch doorgeven tussen 8.00 uur en 8.30 uur(tel. 513923)
Adres van de School
openbare basisschool De Beelen
Beelen 3
9356 CZ Tolbert
tel: 0594 – 513923
e-mail: m.vandenmuyzenberg@quadraten.nl

website: beelen.quadraten.nl

Augustus
zo 01 Zomervakantie
ma 02 Zomervakantie

September
wo 01
do 02 Dianne Rodenboog*

di 03 Zomervakantie

vr 03

wo 04 Zomervakantie

za 04

do 05 Zomervakantie

zo 05

vr 06 Zomervakantie

ma 06

za 07 Zomervakantie

di 07

zo 08 Zomervakantie

wo 08

ma 09 Zomervakantie

do 09

di 10 Zomervakantie

vr 10

wo 11 Zomervakantie

za 11

do 12 Zomervakantie

zo 12

vr 13 Zomervakantie / Patricia Liewes*
za 14 Zomervakantie/ Marije v.d. Muyzenberg*

ma 13
di 14

zo 15 Zomervakantie

wo 15

ma 16 Zomervakantie

do 16

di 17 Zomervakantie

vr 17

wo 18 Zomervakantie

za 18

do 19 Zomervakantie

zo 19

vr 20 Zomervakantie
za 21 Zomervakantie
zo 22 Zomervakantie
ma 23 Eerste Schooldag / Gouden weken
di 24

ma 20 MR-OV
di 21 Informatieve ouderavond 1/2a, 4/5, 7 en 8
wo 22
do 23 Informatieve ouderavond 'KiVa', ALV
vr 24 Leerlingenraad

wo 25

za 25

do 26

zo 26

vr 27

ma 27

za 28
zo 29
ma 30

di 28 Informatieve ouderavond 1/2b,3 en 6
wo 29 Goede doelen
do 30

di 31

* verjaardag

Teamleden
Groepsleerkrachten

Indra Meijer
dinsdag, t/m vrijdag
groep 1-2a

1-2a

Sonja Postema
maandag t/m donderdag
groep 1-2b

1-2b

Denice v. Klaveren
maandag t/m vrijdag
woensdag niet
groep 3

3
4-5

Riann Nijdam
maandag t/m woensdag
groep 4/5
t/m 30 september 2021

Bert Bron
maandag t/m dinsdag
groep 6

Shirley Eggens
maandag t/m dinsdag
groep 7

Rosalie Balkema
maandag t/m vrijdag
woensdag niet
groep 8

Dianne Rodenboog
maandag en dinsdag
groep 3 (re-integratie)

Annemarie Tol
maandag
groep 1-2a

Annemarie Tol
woensdag
groep 1-2b

Shirley Eggens
woensdag
groep 3

Shirley Eggens
Donderdag t/m vrijdag
groep 4/5

6
7
8

Leone Huizinga
woensdag t/m vrijdag
groep 6

Bert Bron
woensdag t/m vrijdag
groep 7

Lars van der Til
woensdag
Groep 8

Annemarie Tol
dinsdag, donderdag en
vrijdag(oneven weken)
extra ondersteuning
groep 6, 7 en NT2

Oktober

November

vr 01

ma 01

za 02

di 02

zo 03

wo 03

ma 04

do 04

di 05

vr 05 Nationaal Schoolontbijt

wo 06

za 06

do 07

zo 07

vr 08

ma 08

za 09

di 09

zo 10

wo 10

ma 11

do 11 Sint Maarten

di 12

vr 12

wo 13

za 13

do 14

zo 14

vr 15 Leerlingenraad

ma 15

za 16

di 16

zo 17

wo 17

ma 18 Herfstvakantie
di 19 Herfstvakantie Indra Meyer*

do 18
vr 19 Margedag

wo 20 Herfstvakantie

za 20

do 21 Herfstvakantie

zo 21

vr 22 Herfstvakantie

ma 22

za 23 Herfstvakantie

di 23

zo 24 Herfstvakantie
ma 25
di 26 MR-OV, Goede doelen

wo 24 MR-OV, Goede doelen
do 25
vr 26 Leerlingenraad

wo 27 Leone Huizinga

za 27

do 28

zo 28

vr 29

ma 29

za 30

di 30

zo 31

* verjaardag

Overige teamleden
Intern begeleiders, gymnastiek, directeur en onderwijsondersteunend personeel.

Patricia Liewes
dinsdag
ib

Klaas Jan de Poel
maandag en woensdag
gymnastiek

Anita Timmer
maandag t/m donderdag
‘s morgens
administratie

ib
o
o
p

Agnes Hofman

maandag en woensdagochtend
conciërge

Extra
leerkracht
LIO

Personen en adressen die van belang kunnen zijn:
Directeur obs De Beelen
Marije v.d. Muyzenberg tel. 0594-513923
Bestuurders Stichting Quadraten:
dhr. Patrick Tuil en mw. Wilma Drenth
Stichting Quadraten, Hoofdstraat 44
9861 AJ Grootegast, tel 0594-514519
Godsdienstig vormingsonderwijs:
Marjan de Ruiter, maandag(groep 7) deruiter.ma@gmail.com
Humanistisch vormingsonderwijs:
Christien Verwijk, maandag(groep 6 en 7)
Gemeentehuis Westerkwartier:
Tolberterstraat 66, Leek
tel. 14 0594
Wethouder van Onderwijs:

Marije van den Muyzenberg
maandag t/m vrijdag
(even weken)
woensdag niet
directeur

Bart Vijfschaft

maandag t/m vrijdag ‘s morgens
conciërge
Lieke Streutker
maandag t/m woensdag
groep 4/5
Per 1-10-2021

Marrit Steegstra
maandag, woensdag en
vrijdag(oneven weken)
ib

Lars van Til
maandag t/m dinsdag
leerkracht in opleiding groep 4/5

Mw. Elly Pastoor, tel. 14 0594

December

Januari

wo 01

za 01 Kerstvakantie

do 02

zo 02 Kerstvakantie

vr 03

ma 03 Kerstvakantie

za 04

di 04 Kerstvakantie

zo 05 Sinterklaas*

wo 05 Kerstvakantie

ma 06

do 06 Kerstvakantie

di 07

vr 07 Kerstvakantie

wo 08

za 08 Kerstvakantie

do 09

zo 09 Kerstvakantie

vr 10
za 11

ma 10
di 11 MR-OV

zo 12

wo 12

ma 13

do 13

di 14

vr 14

wo 15

za 15

do 16

zo 16

vr 17 Leerlingenraad
za 18 Denice van Klaveren*
zo 19
ma 20 MR-OV
di 21

ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21 Leerlingenraad

wo 22 Goede doelen

za 22

do 23 Kerstfeest (18.00-19.00 u)

zo 23

vr 24 13.00 uur vrij

ma 24

za 25 Kerstvakantie

di 25

zo 26 Kerstvakantie
ma 27 Kerstvakantie
di 28 Kerstvakantie

wo 26 Goede doelen
do 27
vr 28 Marrit Steegstra*

wo 29 Kerstvakantie

za 29

do 30 Kerstvakantie

zo 30

vr 31 Kerstvakantie

ma 31
* Verjaardag

Schoolschoonmaak:
GOM
Kinderopvang:
De Jonge wereld
Waezenburglaan 49, 9351 HB Leek
tel. 0594 515844
SKSG Bubbel
Spant 1, 9356 AE Tolbert
tel. 0594-510490
Happy Kidzzz
Hoofdstraat 23, 9356 AT Tolbert
tel. 0594-763581

SKSG Zeester
Beelen 3, 9356 AE Tolbert
tel.06-10073205
a.hazekamp@sksg.nl

Logopediste:
Marleen Weggemans, tel. 050-3674023
marleen-weggemans@hvdgroningen.nl
Team Mens en Gezin / GGD:
Schoolverpleegkundige: Christina v.d. Es,
tel: 06-52890874, mailadres: christina.van.der.es@groningen.nl
bezoekadres: Lindensteinlaan 44, 9351 KG Leek
Voor vragen, afspraken, consultatiebureau en cursussen, tel. 050-3674990
Kindertelefoon: 0800-0432
Opvoedtelefoon: 0900-8212205
Vertrouwenspersoon quadraten
Marianne Meiners, te bereiken via 06 – 42488826 of kijk op de website van
Quadraten bij ‘Ouders”
Vertrouwensarts: tel. 050-5272525
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ( A.M.K.): tel. 0900-1231230
Inspectie van het onderwijs:
Publieksinformatie, Postbus 51
Vragen over onderwijs: 0800-5010 (gratis) info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
Klachtenmeldingen: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn betrokken bij de school o.a. via de onderstaande geledingen:
• Medezeggenschapsraad, voorzitter Eelke Brink, mailadres: mrdebeelen@outlook.com
• Oudervereniging, voorzitters Wendy Kuipers en Talitha Zijlstra, mailadres: ordebeelen@outlook.com
Spreekuur
Elke maandag- en donderdagmiddag hebben de leerkrachten telefonisch spreekuur van 15.30 uur tot 16.30 uur
(graag op afspraak). Op dit spreekuur heeft u de gelegenheid om wat uitgebreider over uw kind te praten of over
zaken de school aangaande. Uiteraard kunt u ook met de directie een afspraak maken.
Wij stellen het bijzonder op prijs dat u ons weet te vinden wanneer er iets is of als u ergens mee zit!

Februari
di 01

Maart
di 01

wo 02

wo 02 Goede doelen

do 03

do 03

vr 04

vr 04

za 05

za 05

zo 06

zo 06

ma 07

ma 07

di 08

di 08

wo 09

wo 09

do 10

do 10

vr 11

vr 11

za 12

za 12

zo 13

zo 13

ma 14 Margedag
di 15

ma 14
di 15

wo 16 Lars van der Til, MR-OV

wo 16

do 17

do 17

vr 18 Leerlingenraad

vr 18 Bart Vijfschaft*

za 19

za 19

zo 20

zo 20

ma 21 Voorjaarsvakantie

ma 21

di 22 Voorjaarsvakantie

di 22

wo 23 Voorjaarsvakantie

wo 23

do 24 Voorjaarsvakantie

do 24 Rosalie Balkema*

vr 25 Voorjaarsvakantie

vr 25 Leerlingeraad

za 26 Voorjaarsvakantie / Anita Timmer*

za 26

zo 27

zo 27

ma 28

ma 28
di 29
wo 30 Goede doelen
do 31
*Verjaardag

Leerplicht
De kinderen op de basisschool zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Omgekeerd is het zo dat kinderen recht op onderwijs
hebben. De overheid controleert op naleving van de leerplichtwet.
Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen, echter extra vakantie kan slechts bij hoge
uitzondering worden verleend. Alleen iemand van de directie mag bij zeer dringende, gewichtige omstandigheden
ontheffing ver- lenen. Dat zijn omstandigheden zoals religieuze verplichtingen, een sterfgeval of ernstige ziekte in de
naaste familie, toewijzing van een vakantiehuisje door een sociale instelling (bijv. astmafonds) of gedwongen
verlofopname van het bedrijf waar het gezinshoofd werkt. In zulke gevallen dienen de ouders vooraf en tijdig een
aanvraag bij de directie in. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt aangegeven. De directie beoordeelt
of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Als er
meer dan tien dagen verlof per schooljaar wordt gevraagd, zal altijdgoedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig
zijn. In principe wordt geen vrij gegeven aan het begin van het schooljaar, voor familiebezoek in het buitenland,
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, bij gebrek aan boekingsmogelijkheden,
uitnodiging van familie of vrienden, een eerder vertrek of een latere terugkeer, verlof voor een kind omdat andere
kinderen van het gezin al vrij zijn. Als een kind zonder toestemming of geldige reden afwezig is, dan is de school
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. De leer- plichtambtenaar beslist of proces-verbaal wordt
opgemaakt.
Ook bezoeken aan de orthodontist zijn in principe niet onder schooltijd.
De uitgebreide tekst van deze “Verlofregeling leerplicht” is op school aanwezig of te verkrijgen via:
leerlingzaken@westerkwartier.nl/ tel 0594 140594.
Wij zijn ook een school van:

Schoolafspraken
Elk huis kent zijn afspraken en dat geldt uiteraard ook voor een school. Natuurlijk is het niet mogelijk om alles te
vermelden, maar hier volgen een paar van de belangrijkste:
• Kinderen mogen fruit, brood en drinken (geen wegwerpverpakking in verband met de grote
hoeveelheid afval) meenemen om in de pauze te nuttigen.
• Bij een verjaardag is een kleine, voorverpakte traktatie toegestaan.
• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend en/of op de fiets naar school.
Schade aan fietsen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.
• De fietsen dienen in de fietsenrekken van je eigen groep (zie boven de fietsenrekken) geplaatst te worden.
Leerlingen lopen met de fiets aan de hand het plein op.
• Waardevolle voorwerpen worden mee naar school genomen op eigen risico!
• Leerlingen lopen zelfstandig het plein op en lopen meteen naar de eigen klas. Dit mag vanaf 5 minuten voor
de aanvang van de lessen.
• Leerlingen uit groep 1 /2 worden om 8.20 uur opgewacht op het plein door de leerkracht.
• De groepen 4/5 en 7 hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur, 12.00 uur tot 12.15 uur
De SKILLS groepen hebben pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur(woe, vr)
De groepen 3, 6 en 8 hebben pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur, 12.15 uur tot 12.30 uur.
• Leerlingen laten skateboards, skeelers, skates en stepjes thuis.
Dit i.v.m. de veiligheid.
• De leerlingen mogen een etui van huis meenemen.
• Kinderen gaan door hun eigen ingang naar binnen, zie plattegrond.
• Wij willen ouders verzoeken geen uitnodigingskaarten voor verjaardagspartijtjes of kerstkaarten
in school uit te delen.
• Bij ziekte of afwezigheid dient de school telefonisch op de hoogte gesteld te worden (liefst voor
schooltijd).
• De kleuters eten in de loop van de ochtend en ’s middags (tussen 10.00 en 10.30 uur en 12.00-12.30 uur) in
de kring gezamenlijk hun fruit of brood (géén koek) en/of drinken.
• Ouders, die voor school op hun kind staan te wachten, worden dringend verzocht niet in de gele vakken te
parkeren. Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen.
• Bij het in gebruik nemen van een Chromebook wordt ouders en leerlingen gevraagd een
gebruikersovereenkomst te ondertekenen.
• Leerlingen die werken met een Chromebook kunnen tegen 2 euro borg een koptelefoon op school verkrijgen
of een eigen koptelefoon(oortjes) meenemen

April

Mei

vr 01

zo 01 Meivakantie

za 02

ma 02 Meivakantie

zo 03

di 03 Meivakantie

ma 04

wo 04 Meivakantie

di 05

do 05 Meivakantie / Agnes Hofman*

wo 06

vr 06 Meivakantie

do 07

za 07 Meivakantie

vr 08

zo 08 Meivakantie

za 09
zo 10

ma 09
di 10 MR-OV

ma 11

wo 11

di 12

do 12

wo 13

vr 13

do 14

za 14

vr 15 Goede vrijdag

zo 15

za 16

ma 16

zo 17 Pasen

di 17

ma 18 Pasen

wo 18

di 19

do 19

wo 20

vr 20 Leerlingenraad

do 21

za 21

vr 22 Koningsspelen/Sportdag

zo 22

za 23 Meivakantie

ma 23

zo 24 Meivakantie

di 24

ma 25 Meivakantie, Shirley Eggens*
di 26 Meivakantie

wo 25 Goede doelen
do 26 Hemelvaart

wo 27 Meivakantie

vr 27 Vrij

do 28 Meivakantie

za 28

vr 29 Meivakantie

zo 29

za 30 Meivakantie

ma 30
di 31
*verjaardag

Lichamelijke opvoeding
Groep 1 en 2
Bij slecht weer hebben de kinderen ‘s morgens kleutergymnastiek in het speellokaal van De Beelen. Zij doen dit
in hemd en onderbroek. We hebben hierbij geen verplichte sportkleding. ‘s Middags worden er spelletjes gedaan,
waarbij alleen de schoenen en sokken worden uitgedaan. Bij goed weer wordt er buiten gespeeld.
Groep 3 t/m 8
Deze leerlingen gymmen twee keer in de week. De gymlessen vinden plaats op de maandag en de woensdag.
De groepen 3 t/m 8 lopen onder leiding van een leerkracht naar de gymzaal Oldenoert en terug, tenzij dit anders
met u als ouders is gecommuniceerd. Deze lessen worden gegeven door vakleerkracht Klaas Jan de Poel. Het
tenue bestaat uit een sportbroekje en een T- shirt dan wel een turnpakje (door de ouders aan te schaffen).
Gymschoenen zijn verplicht.
Voor- en naschoolse opvang
De Beelen heeft met SKSG, De jonge wereld en Happy Kidzz afspraken gemaakt over de uitvoering van buitenschoolse opvang (BSO).
Na schooltijd wordt uw kind door de pedagogisch medewerkers van school gehaald en naar de BSO
gebracht. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden, margedagen en
schoolvakanties.
Financiële ouderbijdrage
Al vele jaren heeft de oudervereniging van onze school jaarlijks aan u gevraagd om een ouderbijdrage te
betalen. Dit om daarmee mogelijk te maken dat er veel activiteiten op school kunnen plaatsvinden waarvoor
geen financiering vanuit het ministerie is. Gezien de nieuwe privacywetgeving en gezien regels over geldstromen
op scholen mag dat niet meer op deze wijze. Voortaan zal er niet meer een bijdrage worden gevraagd vanuit de
OV, maar zal er een bijdrage gevraagd worden vanuit de school. Dat zal worden verzorgd door Quadraten. Het
geld zal dan ook niet meer worden beheerd door de (penningmeester van de) oudervereniging maar door de
(directie van de) school. Uiteraard zal dat geld in overleg met de ouders die zitting hebben in de oudervereniging
worden besteed op dezelfde wijze als u gewend was.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks bepaald tijdens de informatieve ouderavond. Het komende
schooljaar is de ouderbijdrage € 25,00 per leerling.
In september ontvangt u informatie over de wijze waarop dit zal plaatsvinden.
Vakantierooster 2021-2022
Vakantie

Van:

Tot en met:

Herfst

18 oktober

22 oktober

Kerst

27 december

7 januari

Voorjaar

21 februari

25 februari

Pasen

15 april

18 april

Meivakantie

25 april

6 mei

Hemelvaart

26 mei

27 mei

Pinksteren

6 juni

Zomer
Margedagen
groep 1 t/m 8

18 juli

26 augustus
3 september
19 november
14 februari
4 juli

Voor een aantal dagen in het jaar is de schooltijd enigszins gewijzigd:
Donderdag 23 december:
Deze dag gaan de kinderen gewoon naar school.
‘s Avonds wordt van 18.00 uur- 19.00 uur het kerstfeest gevierd.
Vrijdag 24 december
Groep 1 t/m 8 zijn om 13.00 uur vrij.
Vrijdag 22 april: Koningsspelen / Sportdag
Alle groepen gewone schooltijden (als de schooltijden hier evt. iets afwijken, wordt u tijdig geïnformeerd)

Juni

Juli

wo 01

vr 01

do 02

za 02

vr 03

zo 03

za 04

ma 04 Margedag , MR-OV

zo 05

di 05

ma 06

wo 06

di 07

do 07

wo 08

vr 08

do 09

za 09

vr 10

zo 10

za 11

ma 11

zo 12

di 12

ma 13

wo 13

di 14

do 14 Klaas Jan de Poel*

wo 15

vr 15

do 16

za 16

vr 17 Leerlingenraad

zo 17

za 18
zo 19
ma 20 Bert Bron*
di 21

ma 18 Zomervakantie t/m 26 augustus
di 19 Zomervakantie
wo 20 Zomervakantie
do 21 Zomervakantie

wo 22

vr 22 Zomervakantie / Riann Nijdam*

do 23

za 23 Zomervakantie

vr 24

zo 24 Zomervakantie

za 25
zo 26 Sonja Postema*

ma 25 Zomervakantie / Annemarie Tol*
di 26 Zomervakantie

ma 27

wo 27 Zomervakantie

di 28

do 28 Zomervakantie

wo 29 Goede doelen

vr 29 Zomervakantie

do 30

za 30 Zomervakantie
zo 31 Zomervakantie
*verjaardag

De ingangen van de school
De groepen gebruiken op school ieder een eigen ingang. Hiervoor is gekozen vanuit het oogpunt van
veiligheid. Doordat er nu maximaal drie groepen door één deur naar binnen gaan, is het nooit een groot
gedrang.
Alleen bij bijzondere omstandigheden kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Dan kunnen de
leerlingen op teken van de leerkracht binnendoor.
De verdeling van de groepen over de verschillende uitgangen is als volgt:
groep 1 en 2- ingang Zuid (aan de voorkant van de school)
groep 3 & SKILLS- ingang West (links om de school heen lopen)
groep 5,6 & 7- ingang Noord (aan de achterkant van de school)
groep 4 & 8- ingang Oost (op het grote schoolplein)
Ter verduidelijking vindt u hieronder een plattegrond van de school.

