Praktische informatie 2021-2022

Deze bijlage is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Alle praktische informatie
voor dit schooljaar staat bij elkaar. Deze bijlage maakt onderdeel uit van onze kindcentrum gids en is
op onze website kunt vinden.
Christelijk kindcentrum Rehoboth
Rooilaan 154
7876GW Valthermond
0599-662367
rehoboth@ckcdrenthe.nl
www.ckcrehoboth.nl
• Opvangtijden
De opvang is beschikbaar op alle werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur. De Voor Schoolse Opvang
(VSO) is van 7.00 uur tot 8.30 uur. De Buiten Schoolse Opvang (BSO) is van 14.45 uur tot 19.00 uur en
het Kinder Dag Verblijf van 7.00 uur tot 19.00 uur.
• Schooltijden en pauzes
We werken met een continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school eten.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.45
8.30-14.45
8.30-12.15
8.30-14.45
8.30-14.45

uur
uur
uur, woensdagmiddag vrij.
uur
uur, groep 1 is de hele dag vrij, groep 2 t/m 4 ’s middags vrij.

Pauze

10.15-10.30 uur

Middagpauze: Van 12.00-12.15 uur eet de leerkracht met de kinderen, daarna gaan ze naar buiten tot
12.45 uur. De TSO-vrijwilligers houden dan toezicht, zodat de leerkrachten pauze kunnen houden.
De kinderen nemen zelf hun fruit, brood en drinken voor de pauze en tussen de middag mee. In alle
groepen wordt tijdens het fruit eten voorgelezen.
De kosten voor de tussen schoolse opvang zijn € 60 per gezin per schooljaar.
Het liefst zien we dat er alle dagen fruit en gezonde voeding meegegeven wordt. Drinken,
melkproducten, sap of water.
• Het binnengaan van het gebouw
De kinderen van de opvang worden gehaald en gebracht via het kleuterplein. Het hek is tijdens
opvangtijden geopend.
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders vanaf 8.20 uur naar binnen worden gebracht.
Ouders van de kleuters nemen afscheid bij de deur van het lokaal.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven buiten spelen totdat de bel gaat. De schoolbel gaat 5
minuten voor aanvang van de schooltijd. Vanaf 8.15 uur staan de brigadiers aan het Zuiderdiep en is
er toezicht op het plein, vanaf dat moment zijn de kinderen welkom op school. Als de bel gaat, gaan de
kinderen per groep in de rij staan. Ze gaan onder toezicht van de groepsleerkracht naar binnen.
• Het verlaten van het gebouw
Groep 1 en 2
De kinderen worden door de leerkracht naar buiten gebracht, waar ouders de kinderen bij het hek
opwachten. De leerkrachten zien erop toe dat de kinderen met de juiste persoon meegaan.
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Groep 3 t/m 8
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zien erop toe dat de
kinderen het gebouw rustig verlaten. Dit geldt zowel tijdens de
pauzes als bij het naar huis gaan. Elke dag loopt er een leerkracht
mee naar het hek en wacht daar tot alle kinderen weg zijn.
De brigadiers staan aan het Zuiderdiep tot 15.00 uur.
•
Rijrichting voor de veiligheid
Om het verkeer rond de school tijdens het in- en uitgaan van de school vlot en veilig te laten verlopen
hebben we met elkaar afgesproken om in één richting langs de school te rijden. Via het Zuiderdiep en
de Wilhelminalaan kunt u naar de Rooilaan en zo langs school rijden. Bij het wegrijden volgt u gewoon
de weg. In het belang van de veiligheid van onze kinderen vragen we u deze rijrichting aan te houden.
• Schoolverzekering voor de kinderen
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een collectieve schoolverzekering af voor alle kinderen.
Uw kind is dan verzekerd bij ongevallen, die plaats vinden tijdens de schooluren, op weg van en naar
school en tijdens excursies en schoolreizen. Voor tandheelkundige zaken zijn de kinderen niet door ons
verzekerd. Raadpleeg eerst uw eigen ziektekostenpolis of uw verzekeraar.
Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun kinderen, in het geval dat zij
schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het gebruik van privé eigendommen door
kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging en diefstal. De school kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoek raken van eigendommen.
• Foto en filmopnamen
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Deze opnamen gebruiken wij zowel
intern als extern voor onderwijskundige doeleinden als voor PR-doeleinden. Wij zullen u als ouder
jaarlijks om toestemming vragen over het wel/niet gebruik mogen maken van beelden van uw kind. Bij
de toestemming wordt onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen intern- en extern
gebruik.
Ouders die hun standpunt naderhand willen wijzigingen dienen dit zelf kenbaar te maken bij de school.
Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te begeleiden. Het is een
middel om ondersteuning te bieden. De filmopnamen worden besproken met de leerkracht met als doel
de interactie tussen de leerkracht en de leerling te analyseren.
Als filmen wordt ingezet om specifieke begeleidingsvragen te kunnen beantwoorden, dan wordt u
hiervan in kennis gesteld en wordt uw toestemming gevraagd.
• Sociale media
Ons kindcentrum is een open, transparante en moderne organisatie. Sociale media zoals LinkedIn,
Facebook en Twitter dragen hieraan bij. Sociale media is voor ons een praktische communicatievorm,
waarmee wij medewerkers, kinderen en ouders op een snelle en efficiënte manier van informatie kunnen
voorzien. Ook gebruiken wij sociale media als PR-instrument.
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben voor kinderen,
ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe richtlijnen opgesteld voor het
gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de
gevaren/gevolgen) van sociale media wordt met de kinderen binnen de groepen regelmatig besproken.
• Gezonde school
Wij zijn een gezonde school met de certificaten voor welbevinden, milieu & natuur, voeding en bewegen
en sport en hebben een gezond groen schoolplein.
Meer informatie over de Gezonde School vindt u op www.gezondeschool.nl
• Trakteren
De kinderen mogen als ze jarig zijn trakteren in de eigen groep. De leerkracht in de groep doet gewoon
met de traktatie mee. Voor de andere leerkrachten is een traktatie niet nodig. Traktaties zijn een feestje.
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Natuurlijk is het prettig wanneer dit zo gezond mogelijk is, maar het
bijzondere van een verjaardag staat voorop en het zelf kiezen van
een traktatie hoort daarbij.
De leerkrachten vieren hun verjaardag in de groep.
• Luizencontrole
Na elke schoolvakantie is er op woensdag luizencontrole. Wanneer er iets gevonden wordt dan bellen
we de ouders om dat mee te delen.
• Seizoensopening
Ieder kwartaal houden we een gezamenlijke opening rond het thema van “Kind op maandag”, de
methode voor godsdienstige vorming.
• Maandsluiting
Elke groep verzorgt één keer per jaar de maandsluiting. De ouders en belangstellenden van de kinderen
worden daarbij uitgenodigd. De maandsluiting wordt gehouden op donderdagmiddag om 14.15 uur in
de Baptistenkerk aan de Wilhelminalaan.
• Mobiele telefoon
Een mobiele telefoon hebben de kinderen op school niet nodig. We verwachten dan ook dat de kinderen
de telefoon thuis laten. Mochten ze hem toch meenemen, dan moet hij uit zodra de kinderen het
schoolplein op komen en in de tas of bij de juf bewaard worden.
• Oud papier
Elke vierde zaterdag(wintertijd) en elke vierde vrijdagavond(zomertijd) van de maand wordt het oud
papier opgehaald door de beide scholen. Elke school levert drie vrijwilligers. Wolter Gritter coördineert
het ophalen. (0614796622)
Het oud papier levert gemiddeld €500 per maand op. Door deze inkomsten kunnen de schoolreizen
betaalbaar blijven.
• Schoolreis
Groep 1 t/m 4 gaat met de bus naar een bestemming in de buurt.
Groep 5 t/m 8 gaat op schoolkamp met de fiets. We hebben vier bestemmingen, één keer in de vier
jaar gaan we naar Schiermonnikoog.
De kosten zijn €40 per kind per schooljaar.
Van €40 kunnen de schoolkampen niet betaald worden. Door de opbrengst van het oud papier en acties
van de activiteitencommissie lukt het toch. Soms blijft er van de schoolreizen van groep 1 t/m 4 wat
geld over, dat blijft dan staan voor de schoolkampen.
• Gymnastiek
Door de kinderen van groep 1 en 2 wordt in het speellokaal gegymd. De kinderen gymmen op
gymschoenen die op school blijven.
Voor de groepen 3 t/m 8 adviseren wij gymkleding (korte broek en t-shirt) en gymschoenen (geen
zwarte zolen). Tijdens de gymuren worden toestellen en spel afgewisseld.
In de maanden dat het zwembad open is krijgen de kinderen zwemles. Groep 3 en 4 zwemmen na de
zomervakantie niet, 5/6 en 7/8 wel op vrijdagmiddag. Soms worden de gymlessen van Daniël Kroder
op een andere locatie gegeven, dat horen de kinderen van tevoren.
• Sportdagen
Groep 3/4 doet mee aan het loopspeltoernooi.
Groep 5/6 heeft een trefbaltoernooi en een sportdag.
Groep 7/8 doet mee aan schoolvoetbal, een sportdag en een zwemtoernooi.
• Feestelijke ouderavond
Elk jaar hebben we aan het einde van het schooljaar een feestelijke ouderavond. De ene keer een
musical verzorgd door groep 7/8 en het andere jaar doen alle kinderen iets.
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• Verkeersveiligheid / verkeersouders
Onze school heeft het verkeersveiligheidslabel, dat betekent dat we
veel aandacht besteden aan de verkeersopvoeding van de kinderen.
Er staan altijd brigadiers bij het Zuiderdiep voor en na schooltijd.
• Sponsoring
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van sponsoring. Een belangrijke
voorwaarde voor sponsoring is dat het kindcentrum haar onafhankelijkheid behoudt. Zie voor meer
informatie het beleidsdocument sponsoring dat op het kindcentrum ter inzage ligt.
• Stichting vrienden van …
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… Deze stichting beheert alle
private bankrekeningen van de school. De ouderbijdragen worden geboekt op een private bankrekening
en vallen als zodanig ook onder de stichting.
Het bestuur bestaat uit drie leden waarvan er tenminste twee ouder/verzorger zijn van een ingeschreven
leerling van de school. Het bestuur benoemt zijn leden uit bindende voordrachten van de ouderraad.
De zittingsduur is drie jaar.
• Schoolarts
De GGD-jeugdgezondheidzorg biedt kindcentra verschillende diensten aan voor de kinderen, ouders en
medewerkers. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties.
Screening in groep 2 en 7
Alle kinderen in groep 2 en 7 worden per mail uitgenodigd voor een screening door de assistente Jeugd
Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de ouders een uitnodiging. Bij de
uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de leerling
extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd
op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het
spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.
Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan
dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom
opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.
• Logopedie
Via de GGD en op verzoek van de leerkracht vindt logopedische screening plaats. Als blijkt dat een kind
logopedie nodig heeft dan kan dat bij een praktijk voor logopedie. Het is mogelijk dat de logopedie door
die logopedist onder schooltijd op school gegeven wordt.
• Fotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf op onze school. Alle kinderen komen dan individueel op de foto en er
wordt een klassenfoto gemaakt. Ook kunnen er foto’s gemaakt worden met broertje(s) en/of zusje(s).
Bestellen en de financiële afhandeling gebeurt digitaal, zodat de kinderen geen geld mee hoeven te
nemen naar school.
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