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Een woord vooraf
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de informatiegids van Op Avontuur voor het schooljaar 2022-2023.
Voor algemene informatie willen wij u verwijzen naar de schoolgids welke te vinden is op
onze site: www.basisschool-op-avontuur.nl.
Samen met u en de kinderen willen wij ervoor zorgen dat het een mooi, veilig en leerzaam
schooljaar wordt.

Team OBS Op Avontuur.

http://www.basisschool-op-avontuur.nl


Het team en groepsindeling
groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1/2 Monique en
Fenny

Fenny Fenny Fenny en
Marleen

Monique en
Marleen

3 Astrid Astrid Annet Astrid Astrid

4 Annet Annet Hilly Hilly Hilly/Annet

5/6 Ingeborg Ingeborg Chantal en
Ingeborg

Chantal Chantal

7/8 Roel Roel Marleen Roel en  Amber
(LIO)

Roel en  Amber
(LIO)

Naast de leerkrachten werken bij ons op school:
Maike Groen : IB-er (dinsdag en donderdag)
Jolanda Oterdoom : onderwijsassistent (dinsdag t/m vrijdag)
Marjon van langen : onderwijsassistent maandag en donderdag)
Carina Harzing : administratief medewerkster (donderdag)
Dick Pankras : conciërge (donderdag/vrijdag)
Koen Doets : vakdocent gym (maandag en donderdag)
Claudia Wilmink : directeur (maandag, dinsdag, donderdag)



Schooltijden
Wij werken op school met een continurooster en met 5 gelijke dagen: iedere schooldag is
van 08.30 -14.00 uur. Vanaf 8.20 gaan onze schooldeuren open.
Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. Eerst eten zij met de leerkracht
een broodje in de klas. Daarna gaan zij onder toezicht 15 minuten buitenspelen.

Start en einde van de schooldag
Vanaf 8.20 uur staan de leerkrachten op vaste plaatsen op het plein. Als de eerste zoemer
om 8.25 uur gaat, gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen.
Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en starten de lessen.

Bij het uitgaan van de school om 14.00 uur lopen de leerkrachten van groep 1 t/m 5 mee
met de kinderen naar buiten. Ze zien toe dat alle kinderen rustig naar buiten gaan en
houden, waar mogelijk, toezicht op datgene wat bij het naar huis gaan op het schoolplein
gebeurt, totdat alle kinderen van het schoolplein verdwenen zijn. De leerkrachten van de
bovenbouw lopen mee tot de deur van het lokaal en houden toezicht op wat er in de gang
gebeurt.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Vakanties

● Herfstvakantie 15 okt. t/m 23 okt.
● Kerstvakantie 24 dec. t/m 8 jan.
● Voorjaarsvakantie 25 feb. t/m 5 mrt.
● 2e Paasdag 10 apr.
● Meivakantie 22 apr. t/m 7 mei
● Hemelvaart vrij 18 + 19 mei
● 2e Pinksterdag 29 mei
● Zomervakantie 21 juli vanaf 12.00 uur

Studiedagen (leerlingen vrij)

● vrijdag 30 sept.
● maandag 3 okt.
● vrijdag 28 okt.
● donderdag 17 nov.
● maandag 27 mrt.
● dinsdag 28 maart
● vrijdag 9 juni
● maandag 12 juni
● donderdag 6 juli



Eten en drinken/ fruitdagen
De kinderen mogen iets te drinken en/of te eten meenemen voor in de ochtendpauze.
Wij hebben afgesproken dat wij op woensdag, donderdag en vrijdag vaste fruitdagen
hebben.
Kinderen nemen van thuis fruit of groente mee en eten dat in de ochtendpauze op.
Wij denken aan een appeltje (evt. geschild), banaan, kiwi, (graag hapklaar) enz. Maar ook
kunt u denken aan een bakje worteltjes of stukjes komkommer. Wanneer u kind misschien
niet genoeg heeft aan één stuk fruit, dan kunt het natuurlijk twee stuks meegeven.
Voor de lunchpauze graag een broodje, drinken en eventueel fruit in een aparte tas mee
geven (geen koolzuurhoudende dranken en snoep).

Visdag
Woensdag=visdag! Iedere woensdagochtend kunnen de kinderen vanaf 8.15 hun bestelling
doorgeven en betalen in de middenruimte. Tussen de middag wordt er dan vis gehaald. Als
je geen vis eet, eet je lekker je broodje van thuis. Niet iedereen eet vis, dus het is ook totaal
geen verplichting om vis te bestellen. Wel willen wij de kinderen de mogelijkheid geven om
vis te eten.

Gym
Alle groepen hebben op maandag en donderdag gym van meester Koen, vakdocent van Sportservice
Schagen. Tijdens de lessen dragen de kinderen een sportbroek met T-shirt of gympakje. Het dragen
van sportschoeisel is verplicht.
De tassen met gymkleding van de kinderen van groep 1 en 2 blijven op school en worden voor de
vakanties mee naar huis gegeven.  Wilt u erop toezien dat de gymtas op de gymdagen meegenomen
wordt naar school?

Trakteren
Een verjaardag is voor kinderen vaak pas compleet als er getrakteerd mag worden op
school. Wij vinden ook dat een verjaardag een feestje is en dat daar iets lekkers daarbij
hoort. De laatste tijd merken wij dat traktaties alleen maar groter worden en willen u daarom
vragen het bescheiden te houden.  Kies voor een kleinigheidje, een traktatie is een
aardigheidje, het hoeft geen cadeau of flinke hap te zijn.



Koptelefoons
Voor de computer en de laptop is regelmatig een koptelefoon nodig. Wij vragen u uw kind
een eigen koptelefoon mee te geven vanaf groep 3. De kinderen bewaren de koptelefoon in
hun kastje. Dit is hygiënischer en onze ervaring is dat kinderen er dan ook zuiniger mee
omgaan.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons onder kinderen in de basisschoolleeftijd neemt toe. Naast
bellen kennen deze apparaten ook vele andere toepassingsmogelijkheden zoals het nemen
van foto’s, het maken van filmpjes e.d. We willen misbruik van mobiele telefoons voorkomen
daarom gelden de volgende afspraken:

● Geef uw kinderen alleen een mobiele telefoon mee naar school als dit echt
noodzakelijk is.

● Onder schooltijd mogen de kinderen hun mobiele telefoon niet gebruiken. Uw
kinderen zijn bereikbaar op het telefoonnummer van de school (0224-531236).

● Voor en na schooltijd blijft de mobiel op het schoolplein in de zak of tas.
● Binnen moeten de kinderen hem in de la van de leerkracht leggen.
● Mobiele telefoons die onder schooltijd (zonder toestemming) gebruikt worden, nemen

we tijdelijk in.
● De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan een mobiele

telefoon.

Schoolreisjes en kamp
Groepen 1 t/m 6 gaan dit jaar op schoolreisje. De data wordt middels Social Schools bekend
gemaakt. De kinderen van groep 7/8 gaan dit jaar aan het einde van het schooljaar drie
dagen op kamp.

Uitnodigingen voor feestjes
Om teleurstellingen te voorkomen willen wij u vragen
uitnodigingen voor feestjes, kerstkaarten e.d. niet op
school uit de delen, maar dit na schooltijd of in het
weekend te doen.

Rookvrije zone
In onze school, ook op het schoolplein, geldt een
rookverbod.

Ouder-kind gesprekken
Ieder schooljaar vinden er 2 ouder-kind gesprekken voor iedereen plaats. De laatste
gespreksronde in juni is facultatief. De uitnodigingen lopen via Social schools.

Vertrouwenspersonen en pestcoördinator
Op school zijn juf Chantal en juf Hilly onze vertrouwenspersonen/ contactpersonen klachten
voor zowel kinderen als ouders. Mocht er iets zijn hopen wij dat u dat eerst met de
groepsleerkracht van uw eigen kind bespreekbaar maakt. Maar het kan voorkomen dat u, of
een leerling, een gesprek wenst met Chantal of Hilly.
Juf maike is onze pestcoördinator.


