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Informatie verstrekking via de schoolmail/klasbord 

 

Aan het begin van iedere maand ontvangt u een infobulletin, met hierin alle 

algemene informatie. 

Daarnaast maken de leerkrachten gebruik van de mail om u over specifieke zaken 

betreffende de klas te informeren. Al deze informatie wordt alleen via de mail 

verstrekt. 

Op de website www.depaperclip.nl kunt u op de startpagina vinden hoe u zich voor 

het infobulletin en één of meerdere groep(en) aan kunt melden. Zorgt u ervoor dat 

u bent aangemeld voor de juiste groepen! 

Iedere groep heeft een klasbordaccount. U ontvangt een inlogcode van de 

leerkracht. Als u zich heeft aangemeld en toegelaten tot deze besloten groep 

ontvangt u regelmatig een berichtje vanuit de groep. U heeft zo een kijkje in de 

groep/school. 

 

 

 

De in- en uitgang van de school 

 

De school heeft 3 in- en uitgangen. Om een goede doorstroom te waarborgen 

verzoeken wij u om met de kinderen de aangegeven in-/ uitgang te gebruiken. 

 De groepen  Blauw en Geel maken gebruik van de ingang aan de 

linkervoorzijde.   

NB. Wij verzoeken de ouders/ verzorgers te wachten achter het 

muurtje,zodat de ruimte voor de school in/uitgang vrij blijft.  

De leerkrachten en de kinderen hebben zo een goed overzicht. 

Fietsen mogen alleen achter het muurtje of in de “fietsnietjes” staan. 

 De kinderen uit de groepen Rood, 4 en 5 

maken gebruik van de hoofdingang. 

 De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8  gebruiken van de ingang aan 

de zijkant. 

 

Begin en einde van de schooldag   

 De bel gaat om 8:20 uur (’s middags om 12:55 uur).  

 De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig de 

school in en uit. Ouders kunnen bij de buitendeur afscheid nemen. 

http://www.depaperclip.nl/
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 Leerlingen van de groepen Rood, Geel en Blauw kunnen naar binnen worden 

gebracht door hun ouders/ verzorgers. De leerkracht verwelkomt de 

kinderen bij de ingang van het klaslokaal. Ouders nemen afscheid bij de 

deur van het lokaal. 

 Bij het uitgaan van de school worden de kinderen van de groepen Rood, Geel 

en Blauw door de leerkracht naar buiten gebracht.  

 De kinderen leren dat ze bij de leerkracht moeten blijven staan totdat ze 

opgehaald worden.  

 Voor een korte mededeling kunt u tussen 8:15 uur en 8:25 uur bij de 

leerkracht terecht. 

 Om 8:30 en om 13:00 uur beginnen de lessen. U wordt dan verzocht de 

gangen van de school te verlaten. 

 Als u te laat bent verwachten wij van u om uw kind bij de deur gedag te 

zeggen en zelf niet mee de klas in te gaan. 

 Na aanvang van de school zijn de deuren gesloten. U kunt zich dan melden 

bij de hoofdingang. Mocht deze deur dicht zijn, dan belt u aan op nr:7. 

 Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, 

verzoeken wij u om tussen 8:00 en 8:20 te bellen met de reden van het 

verzuim.  

NB. Vanaf januari kunnen de oudste kinderen van de groepen Blauw en Geel 

zelfstandig naar binnen. De ouders/ verzorgers nemen dan afscheid bij de 

buitendeur. 

Buggy’s en kinderwagens moeten, voor ieders veiligheid, buiten (of in de 

aula) blijven staan. 

 

 

Op de fiets?                   

 

Voor het stallen van de fietsen, maken de kinderen gebruik van de afsluitbare 

fietsenstalling aan de achterkant van de school. (Godfried Bomansstraat) 

Kinderen wonend binnen het gebied Stationsweg/ Westtangent/ Vondellaan/ 

Middenweg komen in principe lopend naar school. 

Op de dagen dat er gym is wordt er een uitzondering gemaakt voor de leerlingen 

van groepen 5 t/m 8. 

Voor het brengen en halen, plaatsen ouders/ verzorgers hun fiets aan de voorzijde 

in de daarvoor bestemde rekken. Deze zgn. fietsnietjes zijn niet bestemd voor de 

leerlingen gedurende de schooltijden. 
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Met de auto? 

 

Brengt u uw kind(eren) met de auto, houdt u dan rekening met het 

eenrichtingsverkeer aan de Van Eedenstraat. Het parkeren rondom de Horst is 

uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. Dit geldt ook voor 

de parallelweg aan de van Eedenstraat. In verband met de verkeersveiligheid van 

alle verkeersdeelnemers vragen wij u dringend om hier echt rekening mee te 

houden. De Kiss en Ride aan de van Eedenstraat, is bedoeld voor ouders die hun 

kind(eren) afzetten. Er wordt afscheid genomen in de auto en de kinderen gaan 

zelfstandig de school in. 

 

 

 
 

Speelzaal/ gymzaal  

 

De kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar gymmen in de speelzaal.   

Op maandagochtend eindigen de 6 en 7 jaar uit groep Blauw en Geel met een 

gymles aan de Plutolaan. U kunt uw zoon/ dochter daar om 11:45 uur (evt. helpen 

bij het omkleden en) ophalen.  

De leerlingen van 5 en 6 jaar uit de groepen Blauw en Geel starten op 

maandagmiddag met een gymles aan de Plutolaan.  
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De groepen 4 t/m 8 gymmen aan de Plutolaan. Wij verwachten dat u uw kind daar 

brengt/haalt als de les aan het begin/eind van de schooldag valt. 

 

 

NB: Alle kinderen gymmen in daarvoor bestemde kleding. Voor de kinderen van 

groep rood, geel en blauw verwachten we dat zij een kleine rugtas meenemen en 

deze op school houden. U krijgt deze tas regelmatig mee om te wassen en te 

controleren. 

Vanaf groep 5 is een handdoek voor even opfrissen verplicht. Er mogen uitsluitend 

deodorantrollers gebruikt worden. 

 

 

Buiten spelen       

 

De kinderen van de groepen Rood, Geel en Blauw spelen op het speeldak. 

De kinderen van de groepen geel en blauw spelen ’s middags regelmatig op het 

schoolplein beneden.  

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 spelen op het schoolplein. 

Tijdens het buitenspelen is er altijd toezicht.  

 

Trakteren op school   

 

Als uw kind jarig is/is geweest wordt hier aandacht aan besteed in de klas. Er 

wordt gezongen en uw kind mag trakteren aan de kinderen en de leerkracht. 

Iedere maand op dinsdag of donderdag staat er een maandopening ingepland. De 

jarige kinderen van die maand mogen op het podium komen en er wordt voor hen 

gezongen. Ook krijgen ze van ons een mooie verjaardagskaart en mogen ze 

grabbelen in de schatkist van juf Barbara. Houdt u de traktatie bescheiden. Een 

snoepzakje met een hoeveelheid snoep voor meerdere dagen is echt niet nodig. Wij 

stimuleren het eten van groente en fruit, woensdag, donderdag en vrijdag zijn 

fruitdagen op de Paperclip, wellicht kan de traktatie hierop aansluiten. 
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De overblijf   

 

Als uw kind gaat overblijven kunt u hem/ haar aanmelden bij de TSO. Dit kan door 

middel van een aanmeldingsformulier. Deze is verkrijgbaar bij de directie. 

U kunt dan aangeven op welke dagen uw kind wekelijks overblijft. Op de  vaste 

overblijflijst, die bij iedere klas hangt, staat uw kind dan genoteerd. U hoeft 

verder niets te doen. Controleer regelmatig of uw kind op de vaste overblijflijst 

staat. Alleen als uw kind op de afgesproken dag niet overblijft moet u zijn/ haar 

naam doorstrepen. 

Als uw kind incidenteel overblijft kunt u dit per dag aangeven op de overblijflijst 

die bij iedere klas hangt. U moet dan wel uw kind aangemeld hebben bij de TSO. 

Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de directie of kunt u downloaden op 

www.kinderopvang-heerhugowaard.nl 

 

De kinderen van de groepen rood, geel en blauw worden uit de klas gehaald als ze 

gaan overblijven. Deze kinderen spelen bij droog weer op het speeldak en zullen om 

12:55 uur naar hun klas teruggebracht worden. De oudere kinderen gaan zelf naar 

de overblijf.  

 

Op dinsdag- en dondermiddag wordt er een sportaanbod verzorgd voor of na het 

eten. Dit aanbod wordt verzorgd door Heerhugowaard Sport NV. Deelname aan de 

activiteit is geheel vrijwillig. 
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Pedagogisch klimaat 

Wenselijk gedrag: 

- Heb respect voor elkaar 

- Houd je aan de regels 

- Praat met elkaar over je gevoel 

- Help elkaar 

- Verplaats je in de ander 

- Lach met elkaar  

 

De omgangsnormen vanuit de Kanjertraining en onze visie zijn opgenomen in ons 

pedagogisch klimaat:  

 

Kanjertraining: 

o We helpen elkaar 

o We vertrouwen elkaar 

o We spelen niet de baas 

o We lachen elkaar niet uit 

o We doen niet zielig 

Visie: 

o We hebben respect voor onszelf, voor onze medeleerlingen, voor onze 

ouders, de leerkracht en onze (school)omgeving. 

o Het uitgangspunt is vooral positief gedrag te benadrukken en zo min 

mogelijk te straffen. 

 

Dit zien we graag op de Paperclip: 

 

Voor, tijdens en na schooltijd wandelen we op de gang en praten met een 

zachte stem. 

 
Dit verwachten we van de 

leerlingen 

Dit verwachten we van de 

leerkrachten 

Dit verwachten we van de 

ouders 

De leerlingen houden zich 

aan de afspraken, ook als er 

geen leerkracht in de buurt 

is. 

 

De leerlingen wijzen elkaar 

op het goed hanteren van de 

regel. 

 

De leerlingen lopen rustig en 

stil naar buiten. 

 

De rol van de leerkracht bij 

het hanteren van de regel 

blijft belangrijk.  

 

 

Feedback geven naar 

collega’s over het hanteren 

van de regel. 

 

Het naar buiten gaan wordt 

goed en rustig 

georganiseerd door de 

leerkracht. 

Ouders onderschrijven de 

gang van zaken op de 

Paperclip. Zij houden zich 

aan de afspraken. 

 

Ouders wijzen hun eigen 

kind(eren)  en elkaar op het 

goed hanteren van de regels. 

Zijn er vragen over het 

hanteren van regels en 

sancties nemen ouders 

rechtstreeks contact op met 

de leerkracht. 
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We houden onze school schoon en gaan normaal (= netjes) met de 

materialen om. We zijn zuinig op ons gebouw en onze spullen.  
 

Dit verwachten we van 

de leerlingen 

Dit verwachten we van 

de leerkrachten 

Dit verwachten we van 

de ouders 

 

De gangen worden gebruikt 

als verkeersruimte. Jassen/ 

tassen hangen op 

aangewezen kapstok. 

 

De kastjes van de leerlingen 

worden minimaal 1x per 

week door de leerlingen 

opgeruimd. 

 

De kleuters ruimen minimaal 

1x per week alle kasten 

netjes op. 

 

De boekenkasten worden  

door een van de leerlingen 

van de groepen 4 t/m 8 

nagekeken. 

 

Vanaf groep 4 krijgen 

kinderen verzorgende taken 

(vegen, bord schoon maken, 

kasten opruimen etc.) Dit 

gebeurt direct na schooltijd 

en hoeft niet langer dan een 

kwartier te duren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een opbouw in de 

begeleiding van het opruimen 

van de kastjes vanaf groep 3 

te zien. 

 

 

 

 

 

 

De leerkrachten voelen 

gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor 

het opruimen van de 

boekenkasten. 

 

De leerkracht plant welke 

kinderen op welke dagen 

klassendienst hebben en zien 

erop toe dat dit binnen een 

kwartier zorgvuldig gebeurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders stimuleren hun 

kind(eren) om tijd te maken 

voor de klassendienst. 

 

 

Ouders stimuleren hun 

kind(eren) om zorgvuldig 

met materialen om te gaan. 
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Bij veelvuldige en ernstige overtreding van afspraken/ regels: 

 

Dit is aan de orde als een leerling veelvuldig is gewaarschuwd door de leerkracht 

en er een grens is bereikt. Er is hierover regelmatig met ouders gesproken. Er is 

door de leerkracht met de leerling en zijn/ haar ouders afgesproken dat bij een 

volgende overtreding de directie ingeschakeld wordt. Dit is in een 

oudergespreksformulier geformuleerd en de ouders hebben dit formulier 

ondertekend. 

 

1. De leerkracht geeft de leerling(en) een officiële waarschuwing. Hier wordt 

een verslag van gemaakt en deze wordt ondertekend door ouder en kind. 

2. De leerling meldt zich bij de directie. De directie informeert ouders/ 

verzorgers over het voorval. 

3. Bij een tweede keer meldt de leerling zich weer bij de directie. Ouders/ 

verzorgers worden uitgenodigd om het voorval te bespreken. De leerling 

blijft buiten de groep totdat er afspraken gemaakt zijn met ouders en 

leerling. Het schoolbestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

4. Bij herhaling van gedrag wordt de leerling door het schoolbestuur 

geschorst. (zie hiervoor de procedure schorsing en verwijdering van de 

stichting Flore) 

 

Bij ernstige overtredingen, waarbij verbaal- en/of lichamelijk geweld wordt 

gebruikt tegen de medemens, zal de directie direct contact opnemen met de 

ouders. In deze gevallen behoudt de directie zich het recht om direct over te 

gaan tot het uitdelen van een gele kaart. Een tweede gele kaart betekent een rode 

kaart en kan leiden tot schorsing.  

 

 

 

 


