Continurooster op de JWF het 5 gelijke dagen model
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 hanteren wij andere schooltijden. Alle groepen gaan dan
iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.
De groepen 3 tot en met 8
Alle kinderen in de groepen 3 tot en met 8 hebben een ochtendpauze en een middagpauze van een
kwartier. De kinderen hebben dan tijd om lekker buiten te spelen. Tussen 9.45 en 10.30 en tussen
11.45 en 12.30 hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 pauze hun pauze. Hiervoor is een
rooster gemaakt.
Daarnaast is er voor alle groepen een kwartier tijd om met elkaar te eten in de klas.
De groepen 1 en 2
De groepen 1 en 2 zijn binnen op het tijdstip van de pauze van de groepen 3 tot en met 8. Zij kunnen
op de andere momenten heerlijk buiten spelen.
Het overblijven
De kinderen eten in de groep, met de eigen leerkracht. Voor het eten geven we gelegenheid voor
een kort moment van stilte, waarna we samen beginnen met eten. Na het eten gaan de groepen 3
t/m 8 naar buiten. Het buiten spelen is onder toezicht van leerkrachten, onderwijsassistenten en
stagiaires.
Het zal wel eens voorkomen dat de leerlingen bij slecht weer tussen de middag niet naar buiten
kunnen. Op deze momenten zullen de kinderen zich met diverse materialen in de klas vermaken of er
wordt naar een filmpje gekeken. Het is dus echt wel pauze voor de kinderen.
Eten en drinken
We hanteren het begrip gezonde voeding bij de pauze en bij de lunch. In de ochtendpauze staat fruit
eten centraal. Als dit problemen oplevert kan een gezond alternatief worden meegenomen.
We doen tijdens de middaglunch een beroep op u om niet meer mee te geven dan wat de kinderen
normaal eten. Dan staat brood centraal. We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op
te eten. Als dit na aandringen niet lukt, maken we er geen drama van. Het overgebleven eten gaat
altijd weer in het bakje mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind gegeten hee ft en kunt bekijken
of de hoeveelheid goed is. Als uw kind problemen met het eten heeft kunt u dat altijd even met de
leerkracht bespreken.
Regels
Melk, karnemelk, yoghurtdrink, ranja en vruchtensap zijn toegestaan. Water kan natuurlijk ook.
Drinken altijd in een flesje of een beker met een draaidop meegeven. In het kader van duurzaamheid
liever geen pakjes drinken (dit i.v.m. de hoeveelheid afval). Het is de bedoeling dat uw kind brood
met beleg meeneemt. Een stukje ontbijtkoek of crackers mogen ook. Dus geen croissants,
chocoladebroodjes of worstjes. We hopen dat u aandacht aan ‘gezond en gemakkelijk eetbaar’ wilt
geven. Brood in een bakje meegeven en de beker en het bakje duidelijk voorzien van naam.
Hygiëne
Kinderen die gewend zijn om voor het eten de handen te wassen krijgen hier de gelegenheid voor.
We verplichten het niet. Natuurlijk heeft de leerkracht een open oog voor kinderen met vieze
handen.
Rusttijden voor de leerkrachten
Voor de leerkrachten is er tijdens de dag een kwartiertje rusttijd ingepland. Soms is dit in de ochtend
pauze en soms in de lunchpauze. Daarnaast is er een verplichte rust direct
om 14.00u. We vragen u dan ook om aan het einde van de schooldag geen gesprekjes met de
leerkrachten aan te knopen. U kunt daarvoor een afspraak maken.
Informatie
Goede communicatie is ook van belang bij het overblijven. Soms is het goed dat bepaalde informatie
over uw kind bekend is. Meld dit aan de leerkracht, voor zover dit nog niet bekend is. Te denken va lt
aan: medicijngebruik, allergieën, dieetzaken, etc.
Andersom kan het zijn dat er met uw kind tijdens het overblijven zich iets heeft voorgedaan waarvan
u op de hoogte moet worden gesteld. U mag verwachten dat de leerkracht hierover contact met u
opneemt.

