Schooltijden, vakanties, roosters,enz…
schooljaar 2016/2017

Hierbij wordt u geïnformeerd over de wijzigingen in de Schoolgids.
U kunt deze informatie bij de jaarkalender bewaren.
Het betreft wijzigingen in het vakantierooster, de gymtijden en de adressen van diverse locaties en
accommodaties.
De nieuwe schoolgids wordt in het nieuwe schooljaar uitgereikt aan alle ouders en belangstellenden.
Ten slotte kunt u de laatste informatie altijd op onze website www.paulus-school.nl bekijken.

Team Paulusschool.
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1.
2.

Eerste schooldag is maandag 29 augustus om 08.30 uur.
Schooltijden volgens het vijf gelijke dagen model
Groepen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep 1-8 08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00

Donderdag
08.30-14.00

Vrijdag
08.30-14.00

Toezicht en inloop
Voor schooltijd is er vanaf 8.15 uur toezicht op het schoolplein
en vanaf 8.25 uur kunnen de kinderen naar hun klaslokaal.
Vrijdagen vrij voor groep 1/2
Nb. De kleutergroepen (groep 1/2 ) hebben de volgende vrijdagen vrij:
30 sept, 21 okt, 25 nov, 6 dec, 23 dec, 3 febr, 24 mrt, 14 april, 26 mei, 2 juni.

3.
Vakantie 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24 okt. t/m 28 okt.
24 dec. t/m 6 jan.
27 febr. t/m 3 mrt.
17 april
vrijdag 24 april t/m 5 mei
25 mei
5 juni
17 juli t/m 25 aug

Nb. Op de jaarkalender staan de extra studiedagen vermeld.
Wij gaan er van uit dat u uw vakanties op bovenstaande data zult plannen.
Extra verlofaanvragen gaan altijd via de directie(met het aanvraagformulier op de website).

4.

Gymrooster 2015-2016
Maandag
Dinsdag
09.00-9.45 uur
gr 3
09.45-10.30 uur
gr 6/7
10.30-11.15 uur gr 3/4
gr 4
11.15-12.00 uur gr 7
gr 6b
13.15-14.00 uur gr 8b
gr 8a

Woensdag

gr 5
gr 8b

Donderdag
gr 5
gr 4
gr 3/4
gr 3
gr 7

Vrijdag

gr 8a
gr 6b
gr 6/7

Het beweegteam is aanwezig vanaf 1 oktober en werkt op dinsdag en donderdag. Het beweegteam
bestaat uit studenten die de gymlessen verzorgen. De groepsleerkracht is ook bij de gymlessen
aanwezig. We sporten in gepaste gymkleding, d.w.z. een gympakje, of sportbroek met T-shirt en
gymschoenen. Het liefst opgeborgen in gymtas (evt. voorzien van naam). De kleuters bewaren hun
gymschoenen op school. Vanaf groep 5 is het douchen verplicht.
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5.

Adressen
School, locatie
Paulusschool

Adres,
Telefoon
postcode
Roerdompstraat 76, 024-6452881
6601 DL Wijchen

Stichting Kans en
Kleur

Stationsplein 1
6602 BH Wijchen

024-6487890

Buitenschoolse
Opvang(BSO)

Centraal Kantoor
Laantje 11, 6602 AA
Wijchen

024-6488388

Noorderlicht

Roerdompstraat 76, 024-6415783
6601 DL Wijchen

e-mailadres
directie@paulus-school.nl

www.deeerstestap.nl
manager: Marieke Boschloo
erikberns@bredeschoolnoorderlicht.nl

6.
Algemeen
Ziekmeldingen dient u telefonisch vanaf 08.00 uur tot 08.30 uur door te geven.

7.
Aansprakelijkheid
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De school is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders/verzorgers
blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) wordt aangericht. Dit geldt voor zowel
de activiteiten van de school als van de brede school
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8.
De gezonde school: eten, drinken en trakteren.
Inleiding
De Paulusschool hanteert als gezonde school regels en afspraken over trakteren, eten en drinken. De
richtlijnen en afspraken die we maken over trakteren, eten en drinken op school gelden voor
iedereen. We bespreken deze richtlijnen en afspraken met de leerlingen. We leggen daarbij ook uit
waarom de school deze regels hanteert.
Met ingang van het vijf gelijke dagen model neemt elk kind ook eten voor tussen de middag
(12.00 uur) mee naar school.
Denkt u ook aan een gezonde lunch!
Richtlijnen bij traktaties
Een traktatie is een extraatje dat hoort bij verjaardagen en vieringen. Een traktatie hoeft niet groot te
zijn en moet ook niet al te veel calorieën bevatten. Wanneer we rekening houden met de grootte van
de traktatie en het moment van uitdelen, is een zoete traktatie een prima keuze.
Juist hartige traktaties zoals chips, kaas en worst bevatten veel verzadigde vetten en calorieën.
Voorbeeld websites over gezonde traktaties: www.lekkerfitopschool.nl
Bronnen : lekkerfitopschool.nl , GGD
Richtlijnen:
1. De kinderen trakteren op 'verstandig' snoep. Verstandig snoep kan zijn: popcorn, fruit, groente
(worteltjes, reepjes paprika), zoute sticks, rijstwafel, een soepstengel, kaas.
2. Het moment van trakteren is belangrijk voor het gebit. Door niet de hele dag te eten en te drinken
(maximaal zeven eet/drinkmomenten per dag) treedt minder snel tandbederf op. De traktaties
worden rond de pauze uitgedeeld. Dan eten de kinderen toch al iets en geldt dit als één eetmoment.
In groep 1-2 wordt de traktatie eerder uitgedeeld, omdat daar de verjaardag samen met de ouders
tussen 9.00 en 9.30 uur wordt gevierd.
3. Het schoolteam geeft zelf het goede voorbeeld.
4. Traktaties worden in de klas opgegeten en niet op het schoolplein.
Afspraken : fruit en lunch
Voor de groepen 1 t/m 4 gelden de volgende afspraken:
 De kinderen nemen fruit of drinken mee voor ’s ochtends tussendoor. Fruit goed verpakt
meegeven.
 Voor tussen de middag nemen de kinderen een lunchpakket mee. Graag een goed afgesloten
drinkbeker meegeven met de naam er op. Niet teveel meegeven. Het gaat vaak niet op.
 Wij vragen uw aandacht voor een gezonde traktatie bij verjaardagen e.d..
 Wij vragen u als ouders om deze afspraken actief te ondersteunen.
Voor de groepen 5 t/m 8 gelden de volgende afspraken:
 De kinderen nemen fruit en/of drinken mee voor ’s ochtends tussendoor.
Fruit goed verpakt meegeven.
 Voor tussen de middag nemen de kinderen een lunchpakket mee. Graag een goed
afgesloten drinkbeker meegeven met de naam er op.
 Wij vragen uw aandacht voor een gezonde traktatie bij verjaardagen e.d.
 We vragen van u als ouders om deze afspraken actief te ondersteunen.
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Algemeen:
Het meegebrachte drinken in een goed afsluitbare drinkbeker of bidon.
Drinkbeker voorzien van naam en elke dag mee naar huis nemen.
Geen koolzuurhoudende dranken(o.a. cola, 7-up, sisi)

9.
Fietsen
Bij ons geldt de regel: NIET FIETSEN OP HET SCHOOLPLEIN.
Fietsen horen in de fietsenstallingen(grote en kleine speelplaats). Graag goed neerzetten m.b.v. een
fietsenstandaard. De fietsenstalling is vaak overvol. Ons advies is om zoveel mogelijk lopend naar
school te komen, zeker als de afstand het toelaat. U beperkt ook hiermee de eventuele schade aan
fietsen. Space scooters worden op het schoolplein niet gebruikt.
10.
Mobiele telefoons etc..
Mobiele telefoons en MP-3 spelers zijn niet toegestaan. Mochten er onoverkomelijke problemen
ontstaan dan moet U deze bij de leerkracht schriftelijk melden.
11.
Binnen de school
Lopen en praten we rustig. We volgen de regels van de Vreedzame School.

12
Spreekuur directie en contact met de interne begeleiding:
Telefonisch kunt u met de directie een afspraak maken.
Voor vragen over leerlingen, begeleiding van leerlingen, toetsen en resultaten kunt u , na overleg
met leerkracht natuurlijk, bij onze Interne begeleider Loes Peters terecht.
13.
Het onderwijszorgcentrum (OZC) van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur.
Passend onderwijs bij Kans & Kleur.
Vanaf augustus 2014 is de nieuwe wetgeving van kracht over passend onderwijs. Binnen alle scholen
van Kans & Kleur zijn wij al een aantal jaren aan het werk om passend onderwijs te bieden.
De leerkrachten kijken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en maken een groepsplan
om hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. De intern begeleider bespreekt met de leerkracht
het groepsplan en welke ondersteuning nodig is om zo goed mogelijk vorm te geven aan het
onderwijs in de groep.
Soms is er deskundigheid van buiten de school nodig om te adviseren of om de ondersteuning te
bieden aan een leerling, een groep of de leerkracht.
Alle scholen krijgen elk schooljaar een aantal uren ondersteuning van een deskundige. Dit aantal is
gebaseerd op het leerlingenaantal van de school. De school bekijkt zelf in overleg met de ouders
welke ondersteuning er nodig is en welke deskundigheid hiervoor wenselijk is. Dit overlegt de intern
begeleider met het ondersteuningsplatform van Wijchen.
Naast de basisondersteuning die een school biedt en de lichte ondersteuning van de deskundige
vanuit het ondersteuningsplatform is er een aantal vaste arrangementen georganiseerd vanuit het
onderwijszorgcentrum. Deze arrangementen zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
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Er is de plusklas voor hoogbegaafden van groep 7 en 8 en individuele ondersteuning voor kinderen
die nog geen jaar in Nederland wonen. Voor deze arrangementen gelden specifieke criteria die in een
beleid zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er trainingen voor sociale vaardigheid en faalangstreductie.
Binnen het speciaal basisonderwijs de Bolster wordt extra ondersteuning geboden voor kinderen die
dit nodig hebben vanwege hun leerontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de
motorische ontwikkeling. Er is ook specifieke deskundigheid vanuit het speciaal onderwijs cluster 3
voor kinderen voor wie dit wenselijk is. Verder zijn er enkele crisisplaatsen als een kind acuut
vastgelopen is in het basisonderwijs en observatieplaatsen voor de kinderen waarbij de
ondersteuningsvragen nog niet helder zijn.
Voor een plaatsing bij SBO de Bolster of voor het speciaal onderwijs in o.a. Nijmegen en Druten, is
een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan worden afgegeven door de commissie
toelaatbaarheid van het ondersteuningsplatform binnen het onderwijszorgcentrum.
Arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen worden, na overleg met ouders, door de intern
begeleider aangevraagd bij het ondersteuningsplatform.
Contactgegevens:
Onderwijszorgcentrum Kans & Kleur
Directeur Titia Blankstein
Homberg 2994
6601 XR Wijchen
Tel: 024-6454241
Mail: info@ozc-kansenkleur.nl
14.
GGD regio Nijmegen
Het gezondheidsteam voor onze school:
Schoolarts: Anja Meijs
Sociaal verpleegkundige: Emilieke Asselbergs
Doktersassistent: Yvette Vos
Meer informatie op de website; www.ggd-nijmegen.nl
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