Welkom op de Samen op Weg!

2022-2023

Het schooljaar gaat weer bijna beginnen. In dit document vindt u informatie over praktische
en algemene zaken.
Schooltijden groepen 1 t/m 8
maandag 8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
dinsdag
8.30- 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
woensdag 8.30 - 12.15 uur
donderdag 8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
vrijdag
8.30 - 12.00 uur groepen 5 t/m 8: ook vrijdagmiddag van 13.15 - 15.15
De deur gaat ‘s morgens om 08.20 uur open en ‘s middags om 13.05.
De leerlingen mogen allemaal door de hoofdingang naar binnen ( itt tot vorig jaar, toen
waren de ingangen nog voor aantal klassen verschillend).
Corona-maatregelen:
Als uw kind klachten heeft die passen bij het coronavirus dan moet u het volgende doen:
● U doet een zelftest bij uw kind:
○ Is de uitslag van de zelftest positief? Dan moet uw kind 5 dagen thuis blijven.
○ Bij een negatieve testuitslag mag uw kind gewoon naar school komen.
Kinderen brengen
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de
kinderen totdat zij naar binnen kunnen. U kunt met uw kind wachten op het plein, maar er is
geen pleinwacht aanwezig voordat de school begint. Wilt u er op toezien dat uw kind niet té
vroeg naar school toe gaat zodat het maar kort hoeft te wachten tot de deur opengaat? Na
schooltijd gaan de leerlingen meteen weer naar huis of de opvang, ook dan is er geen
pleinwacht aanwezig en bent u weer verantwoordelijk voor uw kind.

Voor nieuwe kleuters en de leerlingen van groep 3 geldt dat zij de eerste week nog door hun
ouders naar de leerkracht gebracht mogen worden. Daarna kunt u op maandag en
donderdag met uw kind mee naar binnen als u iets wilt doorgeven of vragen aan de
leerkracht. Op de andere dagen gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen.
Parkeren rond de school
Brengt en/of haalt u uw kind(eren) met de auto, wilt u dan parkeren in de parkeervakken of
even verderop in een andere straat en niet op het gras aan de overkant? Op deze manier
belemmert u het uitzicht van de zelfstandig overstekende kinderen niet en blijft het veilig
rondom de school.
Op de fiets naar school
Meestal lopen de kinderen naar school. Kinderen die te ver van school vandaan wonen om
te lopen, mogen op de fiets naar school komen. Vanwege de beperkte ruimte in de
fietsenrekken vragen wij de kinderen die dichtbij wonen om zo min mogelijk op de fiets te
komen. De fietsen moeten in de fietsenrekken gezet worden. De school is niet aansprakelijk
voor beschadigingen of diefstal.
Te laat komen
Te laat komen is een vorm van verzuim. Om 08.30 uur en 13.15 uur starten de lessen en is
het de bedoeling dat de kinderen in de klas zijn. Na drie keer te laat komen neemt de
directeur of de teamleider contact op met de ouders, na zes keer te laat volgt een gesprek
op school met directeur of teamleider. Na negen keer te laat wordt er melding gedaan bij de
leerplichtambtenaar. We gaan er eigenlijk vanuit dat het zover niet zal komen. Het is voor uw
kind fijn als het samen met de klasgenoten kan beginnen aan de dag/middag. Daarnaast is
het belangrijk voor de onderwijstijd: we starten om 08.30 en 13.15 uur direct met werken. De
zgn. ‘inloop’ wordt al ingezet om de dag goed te starten met een zelfstandige verwerking of
een stukje instructie van de leerkracht. Super belangrijk dus om op tijd in de klas te zijn!
Contact met de leerkracht of directie
U bent van harte welkom in onze school. Op maandag- en donderdagochtend kunt u
meelopen met uw kind naar binnen, als u even iets wilt vragen of iets wilt delen met de
leerkracht. Op andere dagen kunt u uw kind afzetten bij de deur. Het is natuurlijk mogelijk
om iemand van school te spreken mocht dat nodig zijn. Wij willen u vragen na schooltijd
(telefonisch, via de mail of via Parro) contact op te nemen voor het maken van een afspraak
met de leerkracht.
Leerkrachten lezen voor en tijdens schooltijd hun mail en Parro berichten niet (altijd).
Daarom willen wij u verzoeken om voor ziekmeldingen, te laat meldingen of andersoortige
absenties telefonisch contact op te nemen met school.
Communicatie via Parro doen leerkrachten als de kinderen naar huis zijn, tot uiterlijk 17.00
uur.

Ziekmelding
Als uw kind ziek is, of om andere noodzakelijke redenen niet op school kan komen, belt u op
de eerste dag van afwezigheid, vóór 08.30 uur, naar school. Wij verzoeken u geen
ziekmeldingen via de mail of Parro te doen maar te bellen. Ons telefoonnummer is:
0172-474132.
Privacy voorkeuren
Ieder jaar vragen we u om de privacy-instellingen te bekijken en evt. aan te passen. Dit kunt
u handig doen in Parro. We willen u vragen om dit z.s.m. te doen. Parro is gekoppeld aan
ons administratiesysteem, zodat het ook voor de school zichtbaar is wat u hebt aangegeven.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Uw
voorkeuren kunt u aangeven via de Parro-app of op de computer. Dit kunt u doen via de
volgende stappen:
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Overblijven
Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. De overblijf vindt
plaats op school en wordt geregeld door onze TSO coördinatoren Ineke en Marjolein.
Wilt u uw kind(eren) van de tussenschoolse opvang gebruik laten maken, dan kunt u dit bij
de TSO coördinator aangeven. Het inschrijfformulier en de procedure van aanmelden vindt u
in de TSO informatiegids. Het mobiele nummer van de TSO is: 06-23062741.
Het mailadres is: overblijfsamenopweg@scopescholen.nl
Mobiele telefoons
De leerlingen mogen hun mobiele telefoon mee naar school nemen, maar deze staat op
school volledig uit en is uit het zicht van de leerkracht. Bij overtreding neemt de leerkracht de
telefoon in voor een dag. Ouders worden hierover ingelicht.
Fruit- en kraanwaterdag
Op woensdag nemen de kinderen fruit of groente mee naar school voor in de pauze. Ook is
dit onze kraanwaterdag en nemen de kinderen alleen een flesje of een beker kraanwater
mee om te drinken.
Gymrooster
De groepen hebben op de volgende dagen gymles:
Woensdagochtend:
groep 5, 6 en 7/8
Donderdagochtend:
groep 3, 4 en 5
Vrijdagochtend:
groep 3 en 4
Vrijdagmiddag:
groep 6 en 7/8 om de week bij Fort Alpha. Informatie
hierover
volgt z.s.m. Het is de bedoeling dat de kinderen deze
middag op de fiets komen.
Wilt u zorgen dat uw kind op deze dagen zijn/haar gymkleding meeneemt (korte broek,
t-shirt en gymschoenen)? Zonder passende gymkleding en gymschoenen kunnen de

kinderen niet meedoen aan de gymles. Meisjes met lange haren dienen hun haren in een
staart te hebben in verband met de veiligheid.
Vakanties en vrije dagen 2022-2023
Jaarmarkt
21 september 2022
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
23 december 12:00 uur t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag en Pasen
7 april en 10 april 2023
Koningsdag
27 april 2023, valt in meivakantie
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 mei en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
7 juli 12:00 uur t/m 18 augustus 2023
Er zijn ook dagen dat we vieringen hebben. De kinderen hebben dan een continurooster tot
14 uur ze lunchen dan allemaal op school. Dit zijn de volgende dagen:
5 december sinterklaasviering op school en 6 april paasviering op school
Studiedagen groep 1 t/m 4
● maandag 7 november 2022
● donderdag 9 februari 2022
● maandag 17 april 2022
● donderdag 15 juni 2022
Studiedag 1 t/m 8
We hebben als team een aantal studiemiddagen gepland. De kinderen hebben dan een
continurooster tot 14.00 uur. Ze lunchen die dag allemaal op school.
Deze zijn op de volgende dagen gepland:
● 17 oktober 2022
● 3 november 2022
● 20 februari 2023
● 14 maart 2023
Groepsindeling
Groep 1 /2a:
Groep 1/2b:
Groep 3:
Groep 4:

Groep 5:
Groep 6:
Groep 7/8:
Directeur:
Teamleider:
IB-er:

juf Marie Louise (ma t/m woe) en juf Marije (do en vrij).
juf Tamara (ma, do, vr) juf Marije (di en woe)
juf Krista (ma, di en vrij) en juf Marieke (woe en do)
juf Carina (ma t/m woe) en juf Heleen (do en vr)
Na haar zwangerschapsverlof kom juf Annemarijn weer terug in groep 4 en
gaat zij samenwerken met juf Carina.
juf Joyce (ma t/m woe) en juf Sandy (do en vrij)
juf Margreet (ma, di, do, vr) en juf José (woe)
juf Annejet (ma, do, vr) en juf Marleen (ma t/m woe)
Karin Bakker
José Kuiper
Rosalie Verhaar

Conciërge:

Ron van Zwieten

Op dinsdag geeft juf Marieke ondersteuning aan individuele of groepjes leerlingen. Juf Krista
geeft op vrijdagmiddag ondersteuning aan groepjes of individuele leerlingen.
Van maandag t/m vrijdag is juf Paula als onderwijsassistent aanwezig als ondersteuning
voor de kleutergroepen.
Juf Ineke is er op maandag- en vrijdagochtend voor ondersteuning aan groepjes of
individuele leerlingen.
Meester Niels is nieuw bij ons. Hij doet de verkorte PABO en loopt op dinsdag stage in groep
7/8 Op donderdagmiddag werkt hij bij ons als onderwijsassistent. Hij geeft dan ook
ondersteuning aan individuele kinderen of groepjes.
Ouderbijdrage
In het begin van het schooljaar ontvangt u een digitale rekening voor de ouderbijdrage voor
dit schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig en is bij 1 kind €30,-, bij 2 kinderen €50, bij 3
kinderen €70 en bij 4 kinderen op school €80. Aan ouders van kinderen die later in het jaar
op school komen, wordt een gedeeltelijke bijdrage gevraagd.
Het geld wordt besteed aan activiteiten en voorzieningen die niet tot het gewone
lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van OCW worden betaald. U kunt
hierbij denken aan bijvoorbeeld allerlei festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest,
kinderboekenweek, Pasen, Koningsdag, musical, sporttoernooien, aanvulling
documentatiecentrum en verbeteringen in en rond school, zoals het schoolplein. Voor het
schoolreisje wordt apart een bijdrage gevraagd van ongeveer €25.
Adresgegevens
PCB Samen op Weg
J.P. Coenlaan 1b
2404 AL Alphen aan den Rijn
0172-474132
www.samenopweg.scopescholen.nl
Zo heeft u alle informatie voor dit schooljaar weer op een rijtje. Via de 2-wekelijks
Samenwijzer houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen op school.
We kijken uit naar een fijn, nieuw schooljaar waarin we met elkaar weer een heleboel gaan
leren!

Tot aanstaande maandag! Het Team van de SoW.

