
Wat nieuwe ouders moeten weten! 
 
Met deze informatie willen wij u informeren over de dagelijks gang van zaken op school. 
 
De schooldeur gaat open om 8.20u. Gedurende de bouw gaan alle kinderen van de groepen 1 

t/m 7 door de voordeur naar binnen.  

Dan brengt u uw kind naar het lokaal en hangt de jas onder de eigen luizencape. De tas met 

overblijf eten en drinken kan in de metalen draadbak. 

Het “10-uurtje”, iets te drinken en een kleine versnapering fruit, cracker o.i.d., mag in de bak. 

Handig als de naam op deze spullen staat.  

Als de bel gaat om 8.30u zitten de kinderen in de kring en willen wij beginnen. 
 
In elke klas ligt ook een agenda waarin u belangrijke zaken kan vermelden. Het gaat dan om  
zaken zoals : Iemand anders die het kind ophaalt, een dokter/tandarts afspraak etc.  
 
Het ophalen van de kinderen kan alleen via het voorplein. Leerkrachten zullen vijf minuten 
voor einde schooltijd met uw kind naar buiten komen en met de groep voor de eigen klas gaan 
staan. Aan u het verzoek om uw kind daar op te halen. Om het overzichtelijk te houden vragen 
wij aan ouders om niet bij de voordeur te gaan staan, maar wat meer naar achteren op het plein. 

De kinderen en de leerkrachten zien u dan makkelijker. Wij laten die kinderen gaan, waarvan 
wij de ouder(s)zien staan. Bent u eens wat laat, dan houden wij uw kind in de school tot u 
komt. Wanneer u niet zelf uw kind komt halen, laat u dit dan even aan de leerkracht van uw 
kind weten? Als u uw kind tussen de middag ophaalt (11.30u) en terugbrengt (12.30u), 
verzoeken wij u dit te doen via de voordeur.  
 
Voor het overblijven ontvangt u t.z.t. automatisch een rekening. 
 
Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 gym. Hiervoor zijn geen  
speciale kleren of gymschoentjes nodig, de kinderen gymmen gewoon in het ondergoed. Als 
u het toch prettig vindt dan graag schoenen zonder veters (met naam) en makkelijke kleding 
die kinderen grotendeels zelf kunnen aan- en uittrekken. 
 
Er zal in de eerste weken ook een gesprek plaats vinden met nieuwe ouders. Dit gesprek  
kunt u ook gebruiken om zelf allerlei vragen te stellen. Wij vinden het prettig als u met uw  
vragen altijd naar ons toe komt. Liefst na schooltijd.  
 
Schoolmelk. U kunt u aanmelden via www.campinaschoolmelk.nl  Aan de ouders wordt 
rechtstreeks een acceptgirokaart toegezonden en tevens het daarbij behorende rooster. De 
eerste dag na de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is er geen schoolmelk. Met vragen 
over de schoolmelk verwijzen wij u naar www.campinaschoolmelk.nl Na de aanvraag duurt 
het ongeveer 3 weken voordat uw kind daadwerkelijk schoolmelk krijgt.  
Wilt u drinken meegeven in bekers (a.u.b. geen draaideksels die lekken) of pakjes (geen 
blikjes)! 
 
Ziekmelding voor 8.30 uur doorgeven aan de administratie 3557484,   
administratie@wdzscheveningen.nl of via de website www.wdzscheveningen.nl  
 
Verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids. Deze vindt u ook op de website  
www.wdzscheveningen.nl 
 
Wij hopen dat u zich snel thuis voelt op school. 
Team Willem de Zwijgerschool 
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