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PBS: 
Pleinplan (pauze): 
We krijgen soms vragen van ouders over het 
toezicht buiten tijdens de pauzes. 
Grofweg hebben we onze buitenruimte in drie 
grote vakken verdeeld;  
1. het kleuterspeelplein tussen de school en 
de zoen- en zoef strook. Hier spelen alleen de 
kinderen van de groepen 1 en 2. 
2. De zoen- en zoefstrook samen met het 
kunstgrasveld en de wadi,  
3. Het grote voetbalveld (oude TAR-veld). 
Tijdens iedere pauze loopt er in elk vak 
minimaal één collega actief rond. Er zijn dus 
elke pauze minimaal drie collega’s buiten bij 
de kinderen. We letten op spelgedrag van de 
kinderen en maken preventief afspraken in de 
groepen over het buitenspelen.  
We dragen reflecterende hesjes om onze 
herkenbaarheid te vergroten. 
Kinderen die zich niet houden aan 
gedragsverwachtingen spreken we daarop 
aan.  Opvallend en/of ongewenst gedrag 
houden we bij en de analyse hiervan wordt 
maandelijks in het team besproken. Kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben bij hun 
spelgedrag begeleiden we hierin. 
Ons beleid is gericht op preventie en 
voorkomen van pestgedrag en excessen. 
In ons pleinplan staan alle afspraken 
beschreven.  
 

 

Zoen - en zoefstrook 
Woensdag 16 maart zijn de verkiezingen. Deze 
vinden plaats in gymzaal de Vlasakker.  
Deze dag kunt u GEEN gebruik maken van de 

zoen - en zoefstrook. Advies is dan ook om de 
kinderen lopend, of per fiets naar school te 
laten gaan. Dit in verband met de beperkte 
parkeer mogelijkheden. De slagboom zal die 
dag ook gesloten blijven. 

 

Leeskampioen: 
Op school vinden we lezen heel belangrijk! De 
taalontwikkeling van kinderen begint al héél 
vroeg, het voorlezen, samen liedjes zingen, 
rijmwoorden bedenken.  Daarnaast is het 
natuurlijk ook erg gezellig om samen te lezen, 

een boek 
te 
bekijken 
en praten 
over wat 
je hebt 
gelezen. 
In groep 3 
leren de 
kinderen 
de letters 
en al snel 
vormen 
die 
letters 
woorden, 
die ze 
dan zelf 

kunnen lezen. Wat is het fijn om te merken 
dat er ook thuis met veel plezier wordt 
gelezen. Kijk eens naar de stapel boeken die 
Lars Olde Heuvel in de krokusvakantie heeft 
uitgelezen. Een echte leeskampioen!!! 
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