
 

Overige schoolafspraken De Expeditie 
 

Boeken en stillezen 

 

We willen dat alle kinderen toegang hebben tot alle boeken die we in de school hebben. Daarom 

krijgen kinderen gelegenheid om ook boeken uit andere groepen te lenen in overleg met de 

leerkracht.  

 

Ook wordt er in elke groep gebruik gemaakt van de bibliotheek. Als kinderen een tweede keer een 

boek kwijtraken van de bibliotheek moeten ouders het boek vergoeden.  

 

We starten de dag in de groepen 3 t/m 8 met stillezen. 

 

Gymmen en zwemmen 

 

De kinderen van groep 1-2 gymmen in hun ondergoed in de speelzaal en laten de gymschoenen op 

school. De kinderen van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 gymmen in gymkleding. Tevens is het verplicht voor 

de kinderen om met gymschoenen te gymmen, dit i.v.m. de veiligheid. Ook moeten haren vast en 

sieraden af. Als kinderen gymschoenen vergeten zijn kunnen ze niet mee gymmen. Ze zitten dan op 

de bank in de gymzaal.  

 

Na de gymles of het zwemmen wordt er door alle kinderen vanaf groep 5 gedoucht. Jongens en 

meisjes hebben een eigen kleedruimte. Bij het omkleden voor en na de gymles houdt de eigen 

leerkracht samen met de leerkracht die daarop/daarvoor gym heeft toezicht.  

 

In principe moeten de leerlingen van groep 3 en 4 ook zichzelf kunnen aankleden. Mocht er hulp 

gewenst zijn in deze groepen, is het aan de leerkracht om dit te organiseren met bijv. ouders. 

 

In groep 6 is er themazwemmen. Dit is zes keer en vervangt in die week een gymles. 

 

Verjaardagen 

 

De kinderen mogen op school trakteren en de verjaardag wordt natuurlijk uitgebreid in de klas 

gevierd.  

 

De kinderen uit groep 1-2  trakteren in de klas en mogen langs de andere kleuterklassen om de 

andere juffen te trakteren. Ouders mogen in groep 1-2 hierbij zijn. De  verjaardag van 4- jarigen 

wordt niet op school gevierd.  



 

De kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen de klassen rond in hun eigen bouw en naar ambulante 

collega’s. Dit doen zij in de pauze. Ze mogen 2 kinderen meenemen. We geven de voorkeur aan 

gezonde traktaties. 

 

Zwemdiploma 

 

Als kinderen een zwemdiploma hebben gehaald, mag het diploma mee naar school. Er wordt tijdens 

fruit eten aandacht besteed aan het zwemdiploma en de kinderen krijgen een sticker van de juf of 

meester. De kinderen gaan niet langs andere groepen. 

 

Schrijfafspraken 

 

De kinderen in groep 3 schrijven met een potlood, vanaf midden groep 4 schrijven de kinderen met 

een schoolvulpen. Is de vulpen kapot, dan moeten ouders zelf via school een nieuwe schoolpen 

aanschaffen. Een vulpen is te koop bij de administratie voor 5 euro. 

We houden vast aan methodische letters, geen eigen handschriften.  

 

WC-afspraken 

 

Kinderen kunnen in principe niet naar de wc tijdens stillezen, instructies of toetsen. Ook een kwartier 

voor de pauze niet meer. Uitzonderingen daargelaten.  

 

Mobiele telefoons 

 

We geven er de voorkeur aan dat kinderen zonder mobiel naar school gaan, om onheus gebruik te 

voorkomen. Mochten kinderen toch hun mobiel bij zich dragen dan leveren ze deze bij het starten 

van de les in bij de leerkracht of op een afgesproken plek in de klas en krijgen zij deze weer terug aan 

het einde van de dag. De telefoon moet uit staan. Meenemen van mobiele telefoons is op eigen 

risico. School vergoedt geen schade aan telefoons of kwijtgeraakte telefoons. 

 

Mobiele telefoons worden niet gebruikt in de lessen of in de pauzes. 

 

Verjaardagen meesters en juffen 

 

De verjaardag van alle juffen en meesters wordt eind van het jaar gevierd op de juffen- en 

meesterdag. 


