Geachte ouders,

Ongeveer 50 ouders hebben de enquête m.b.t. het continu-rooster ingevuld.
We vroegen om uw mening, die hebt u gegeven. In de teamvergadering van vorige week hebben we
besproken wat we er mee gaan doen. Met een aantal goed uitvoerbare ingrepen kunnen we
tegemoet komen aan een groot deel van uw wensen.
Over het algemeen zijn de reacties op de invoering van het rooster positief. Daar zijn we hartstikke
blij mee. Onderstaand een opsomming van de meeste van uw opmerkingen/wensen. Er zijn ook
opmerkingen niet verwerkt. Dat betreft opmerkingen die niet of nauwelijks zijn aangegeven (1 of 2
keer).
Uw opmerkingen/wensen:

1) Meer tijd voor de lunch door flexibilisering lunchtijd:
Het waren vooral ouders van jongere kinderen die dit aangaven. In groep 1 tot en met 4 is dit
aangepast en opgelost: Zij beginnen om 11. 30 uur aan de lunch. Het eerste kwartier wordt er
alleen maar gegeten. Na een kwartier zijn een aantal kinderen klaar. Op dat moment wordt er
een onderwijsactiviteit aangeboden die combineerbaar is: Voorlezen, Koekeloere kijken of iets in
die trant. Dat bevalt prima.
Naarmate kinderen ouder worden gaat het lunchen –in de meeste gevallen- sneller. Dan is
verruiming van de tijd ook niet noodzakelijk. Per groep wordt door de leerkracht bekeken wat
het beste is.
2) Plaatsen van een grote koelkast.
We kopen 1 grote koelkast en zetten die op strategische plekken in de school. Die zijn in eerste
instantie bedoeld voor het drinken. Streven is dat in de eerste week van februari rond te hebben.
3) Pleinwacht aanscherpen:
Dat is inmiddels al gebeurd: van 12.00 tot 12.30 is er op het kleuterplein 1 persoon en op het
grote plein 2 personen. Dat draait nu een aantal weken en dat bevalt goed.
4) Er op toezien dat kinderen ook daadwerkelijk hun lunch gebruiken, geen volle drinkbekers en
broodblikjes mee naar huis.
In groep 1 tot en met 3 gebeurt dat ook en daar blijkt het ook nodig. Als kinderen ouder worden
moet je zo ook meer verantwoordelijkheid geven. In de bovenbouw is het probleem minder aan
de orde. In eerst instantie dient te worden opgemerkt dat u als ouder uw kind hierop kunt
aanspreken. Als u als ouders merkt dat uw kind(eren) ondanks uw aansporingen structureel
met een trommel vol brood thuis komt, kunt u even contact met de leerkracht opnemen zodat
die er op kan letten.
Opmerking onderbouw: Ouders geven hun kind soms te veel brood mee. Dan krijgen ze het niet
op. Het is belangrijk dat u inschat wat uw kind ‘aankan’.

5) Gezonde voeding stimuleren, snoep e.d. niet toestaan.
Ook hier hebben we het over een gezamenlijke verantwoordelijkheid: Geef uw kinderen een
gezond lunchpakket mee naar school. Geen chips, marsen of repen chocola. Boterhammen,
eventueel aangevuld met een Liga of iets dergelijks. Achterliggende gedachte is ook: kinderen
eten eerst de lekkerste dingen op en hebben daarna niet voldoende trek meer om al hun brood
op te eten. Voor het ’10 uurtje”: fruit of eventueel een Liga eten en geen snoep.
Als u hier rekening mee houdt en wij zien er op toe dan voorkomen we scheve gezichten bij de
kinderen.
6) Zo nu en dan iets extra’s bij de lunch bieden.
Dat gebeurt eigenlijk al, alleen de invulling hiervan is niet in alle groepen gelijk en dat hoeft wat
ons betreft –om organisatorische redenen- ook niet. Soms is de invulling ‘schoolbreed’ (bijv. bij
de koningsspelen of bij de laatste schooldag).
7) Toiletten renoveren.
Zit in de planning. Doel is: voor de zomervakantie klaar. Daar wordt hard aan gewerkt!
Opmerkingen van onze kant:
Drinkbekers hebben de voorkeur boven pakjes. Dit heeft vooral te maken met de hoeveelheid
afval. Met de invoering van het nieuwe rooster hebben we aanmerkelijk meer afval. Met uw
medewerking kunnen we dat wellicht voorkomen.
Door de komst van het nieuwe rooster is het toiletgebruik intensiever. Ook bij de jongste kinderen.
Dat heeft gevolgen voor de juf. Omdat juf maar op één plek tegelijk kan zijn hebben we het volgende
verzoek: Ouders van kleuters: leer uw kind ‘billen afvegen’.
Wij hopen dat u zich kunt vinden in de aanpassingen die wij gaan invoeren. We hopen ook dat u uw
medewerking daar waar wij dat van uw vragen wilt verlenen.
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit schrijven, wilt u dit dan bij mij kenbaar maken?
Met vriendelijke groeten,
Mede namens het team,
Jan F. de Boer.

