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Schooltijden 

Om 8.25 uur klinkt de schoolbel, op dat moment wordt er verwacht dat alle kinderen 

bij de leerkracht in de rij komen staan. Om 8:30 uur wordt gestart met de lessen en 

dienen de kinderen in de klas te zijn.  

Het begin en einde van de lessen worden duidelijk gemarkeerd door de schoolbel. Dat 

betekent dat de kinderen bij de aanvangsbel direct aan de slag gaan en dat de les tot 

de eindbel duurt. Vervolgens moeten de lesmaterialen nog opgeruimd, de stoelen op 

tafel gezet, de jassen en tassen nog gepakt etc. Het moge duidelijk zijn dat de 

kinderen niet om klokslag 14:45 uur buiten kunnen zijn. Wanneer uw kind een gymles 

heeft aan het einde van de ochtend of middag betekent dit dat de kinderen zich bij de 

bel gaan aankleden en dus later op het schoolplein zijn. Wij rekenen op uw begrip.  

  

Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de medeleerlingen en 

leerkracht. Het is belangrijk dat iedereen op tijd is zodat de lessen op tijd beginnen. 

  

Inloop ouders 

Om de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen, vragen wij u om uw kind 

zoveel mogelijk zelf te laten doen: jas uittrekken en in luizenzak stoppen, beker en 

doosje uit de tas en in de bak doen enz. Wij vragen u ook om bij de deur van het 

lokaal afscheid te nemen. 

   

Communicatielijnen 

Op de Annie M.G. Schmidtschool zijn en voelen we ons als team verantwoordelijk 

voor het welzijn, het onderwijsaanbod en de ontwikkeling van alle kinderen.  

De leerkracht is uw aanspreekpunt als het gaat om alle zaken rondom uw kind. 

Denk hierbij aan welbevinden, voortgang, onderwijsaanbod en ontwikkeling.  

De intern begeleider, Agnes Verduin ondersteunt de leerkracht bij het 

onderwijskundig proces van de groep en het individuele kind. In specifieke 

gevallen zal zij aansluiten bij gesprekken van ouders met de leerkracht. De 

leerkracht blijft ook in die gevallen uw aanspreekpunt, omdat alle informatie bij de 

leerkracht samenkomt. Zij heeft het volledige plaatje en communiceert dit vanuit 

haar expertise met u.  

Voor algemene zaken en beleidszaken kunt u terecht bij de directieleden. Als er 

zaken zijn waar u met de leerkracht van uw kind niet uitkomt kunt u aankloppen 

bij de directie. De directie meldt en bespreekt dit altijd met de betreffende 

leerkracht en zorgt ervoor dat de leerkracht de communicatie weer kan 

overnemen. 

 

   

In de Lispeltuut staat algemeen schoolnieuws. We brengen u hiermee op de hoogte 

van de lopende onderwijsprocessen en schoolactiviteiten.  

Berichten over groepsactiviteiten worden door de leerkrachten op de groepspagina op 

MSI geplaatst. 

 

 

 



Mijnschoolifo 

In Mijnschoolinfo bent u zelf verantwoordelijk van het bijhouden van de gegevens van 

u en uw kind. De wijzigingen die u invoert zijn voor de school direct zichtbaar. U bepaalt 

zelf welke gegevens u zichtbaar maakt voor andere gebruikers (de school heeft wel 

inzage in alle gegevens). 

 

Fietsen op het plein 

 Wij vragen leerlingen om hun fietsen in de stalling neer te zetten 

Met het oog op de veiligheid is fietsen op het schoolplein verboden; ook voor de 

allerkleinsten! 

  

Geen honden op het plein 

Honden zijn alleen welkom op de speelplaats als ze door u gedragen worden. In school 

zijn honden niet welkom. 

 

Huiswerk 

 Als school kijken wij kritisch naar het meegeven van huiswerk. Het doel van het huiswerk 
dient helder te zijn voor een leerling; 
 

 - de stof is behandeld in de klas, zodat het voor de leerling herkenbaar is. 
 - de stof die wordt meegegeven is een herhaling, inoefening van het geleerde in de 

klas (functioneel leren).  
 - leren dragen van eigen verantwoordelijkheid door de kinderen 

  

Dit heeft tot de volgende concrete afspraken voor groep 6 geleid: 

 

Groep 6 - Wekelijks 1 blad rekenen 

- Wekelijks 1 blad spelling 

- Afwisselend met begrijpend lezen 

- Eventueel 1x  per week leerwerk.  

  Denk aan: zaakvakken 

- 1x per jaar boekbespreking + 

spreekbeurt 

  

  
 

 

 

Pauzehap voor de ochtend 

Halverwege de ochtend is er tijd om even iets te eten en te drinken. Wij vinden het 

belangrijk dat leerlingen een gezonde pauzehap eten en vragen u daarom iets mee te 

geven dat niet te groot is en niet te veel calorieën levert. Geschikte pauzehappen zijn 

bijv. fruit en groente (wortel, komkommer, tomaat, (snack)paprika), (volkoren) biscuit 

(bijv. Evergreen, Sultana), rijst-, meergranen- of popcornwafel, ontbijtkoek of een 

boterham. Geschikte drankjes zijn bijvoorbeeld: water, koude thee, halfvolle of 

magere (school)melk. Energydrank wordt niet toegestaan!  

  

Schoolmelk en -fruit 

De kinderen kunnen elke schooldag melk drinken tijdens de ochtendpauze. Indien u 

van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u zich hiervoor via 

www.campinaopschool.nl opgeven. U ontvangt dan drie keer per jaar een 

acceptgirokaart van de Melkunie. 

  

Traktaties 

http://www.campinaopschool.nl/


Jarig zijn is voor een kind een hele gebeurtenis. Zeker het trakteren in de klas is een 

belevenis op zich. En bij een feestje hoort een traktatie. Dit hoeft niet veel en/of groot 

te zijn. Wij zijn een groot voorstander van gezonde traktaties! 

 

Overblijven 

Aan het overblijven zijn kosten verbonden en betaling geschiedt via 2Samen. Uw kind 

kan niet overblijven als niet aan de financiële verplichting is voldaan. 

 

Schoolsporttoernooien 

 De gemeente Den Haag organiseert jaarlijks een aantal sporttoernooien waar de 

basisscholen uit de gemeente hun krachten kunnen meten. Voor de begeleiding doen 

wij een beroep op de ouders van de deelnemende leerlingen. Daarnaast streven wij 

ernaar dat er één leerkracht aanwezig is namens de Annie M.G. Schmidtschool. Door 

vergaderingen, overige taken en werkzaamheden is het niet mogelijk dat collega’s van 

alle deelnemende klassen aanwezig zijn.  

 

 


