Alkmaar 31 augustus 2018

Betreft: Informatie rondom nieuwe rooster Matthiasschool

Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals u inmiddels wel weet hanteert de Matthiasschool per maandag 3 september a.s. een
continurooster. En wel het 5 gelijke dagen model. De schooltijden zijn – zoals al eerder aan u
doorgegeven - van ’s morgens 08.30 uur tot ’s middags 14.00 uur. Dit betekent dat alle kinderen
tussen de middag op school blijven eten en niet naar huis gaan. Het eten gebeurt onder leiding van
een pedagogisch medewerker van SKOA. (Stichting Kinderopvang Alkmaar). SKOA zit bij ons op
school ook inpandig en verzorgt de Voorschoolse opvang.
Van belang om te weten:
















Er is met ingang van het nieuwe schooljaar een 1e pauze (hapje/drankje) en een 2e pauze
(lunch). U moet er dus voor zorgdragen dat er voor uw zoon of dochter voor deze twee
pauzes eten en drinken meegegeven wordt.
Wij staan als school voor een gezonde, goede lunch waarbij de lunch voor uw zoon of
dochter makkelijk hanteerbaar moet zijn. Geef uw kind alstublieft gezond eten en drinken
mee! Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan gezond brood, crackers, rijstwafels, een wrap, fruit
of groente. Maar ook aan bijvoorbeeld water, melk, karnemelk, verse sap of een smoothie.
De lunchtijd is een kwartier. Wilt u ervoor zorgen dat u eten meegeeft dat uw kind binnen 15
minuten kan opeten? Daarna gaan de kinderen nog een kwartier buitenspelen.
Maandag krijgt iedere leerling een mooi lunchtasje aangeboden. Deze tasjes zijn door de
ouderraad van de school ter beschikking gesteld. De bedoeling is dat iedereen vanaf dinsdag
dit lunchtasje ook echt gaat gebruiken.
Mocht dit lunchtasje kwijt - of beschadigd raken dan kunt bij de directie voor € 3,- een nieuw
tasje kopen.
In iedere groep zijn planken aangebracht waar deze tasjes keurig opgezet kunnen worden.
Eten en drinken dat niet wordt opgemaakt gaat weer mee terug naar huis, zodat ouders zicht
hebben op hetgeen er gegeten en gedronken is. Het is niet aan de leerkrachten of SKOA
medewerker om kinderen te verplichten hun eten en drinken op te maken; zij zijn hier niet
voor verantwoordelijk.
Tijdens het lunchen is het rustig en stil in de klas en er wordt gegeten. Er is geen afleiding in
de vorm van een film/video of andere ‘’afleiders’’. Er zijn gedurende de dag al heel veel
‘’prikkelmomenten’’, tijdens de lunch ligt de aandacht op het eten. De ervaringen hiermee op
andere (SaKS) scholen zijn zeer positief te noemen.
Heeft u zoon of dochter last van een bepaald allergie, geeft u dit dan door aan de
desbetreffende leerkracht(en).
De 1e pauze buitenspelen gebeurt met de eigen, vertrouwde leerkracht, de 2e pauze
buitenspelen gebeurt met de pedagogisch medewerker van SKOA of één van onze eigen
onderwijs assistenten.
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Verantwoordelijkheid pauze:







De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de school en niet bij de medewerker van SKOA.
Indien er kinderen zijn die tussen de middag medicijnen nodig hebben worden hierover
afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind
wordt besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.
Mocht tijdens de pauze een overblijfmedewerker assistentie nodig hebben (bijvoorbeeld
i.v.m. EHBO), dan zal in eerste instantie iemand van het personeel worden aangesproken die
geen groep heeft op die dag (directie, ib’er, onderwijsassistent). Indien zij niet aanwezig zijn,
dan kan men zich wenden tot de groepsleerkracht.
Bij regen blijven de leerlingen in de klas en ligt er voor de overblijfmedewerker een
afsprakenlijst klaar met wat de kinderen in de klas mogen doen. De afspraken zijn gemaakt
door de leerkracht(en).

Het team heeft iedere dag na school – tussen 14.00 uur en 14.30 uur een ‘’klein samenzijn’’, dit
i.v.m. de ook voor leerkrachten veranderde pauze. Wilt u een leerkracht spreken of een afspraak
maken dan kan dit vanaf 14.30 uur. Wij rekenen hierbij op uw medewerking…
Wij gaan uit van een mooi, gezellig, inspirerend, leerzaam en constructief schooljaar!
Tot maandag a.s. bij de start van het schooljaar 2018-2019

Directie Matthiasschool
Conny Hertsenberg
Lex Heijke
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