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Praktische afspraken bij de schoolgids 2021-2022
Basisschool De Vlaswiek
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1. Contactgegevens
Basisschool De Vlaswiek
Eikenlaan 22
4576 BL Koewacht
0114-361624
Mailadressen:
Algemeen
Trees Mangnus
Divina van Essen
Jolien van Troost
Christianne Hertogh
Benedikte D’hauwer
Miranda Kalishoek
Carmen Smedema
Mieke Vos

directeur
intern begeleider
leerkracht gr. 1/2
leerkracht gr. 3/4
leerkracht gr. 3/4
leerkracht gr. 5/6
leerkracht gr. 7/8
ondersteuning

vlaswiek@ogperspecto.nl
treesmangnus@ogperspecto.nl
divinavanessen@ogperspecto.nl
jolienvantroost@ogperspecto.nl
christiannehertogh@ogperspecto.nl
benediktedhauwer@ogperspecto.nl
mirandakalishoek@ogperspecto.nl
carmensmedema@ogperspecto.nl
miekevos@ogperspecto.nl

Alle teamleden zullen in de loop van het schooljaar 2021/2022 een nieuw mailadres krijgen vanuit de
nieuwe organisatie Elevantio. De hierboven vermelde mailadressen zullen gedurende dit schooljaar
nog wel operationeel blijven.
Behalve via de mail zijn leerkrachten ook bereikbaar via Parro en het centrale telefoonnummer. Wanneer u tussentijds een persoonlijk gesprek wilt met de leerkracht van uw kind, verzoeken wij u van
tevoren een afspraak te maken.

2. Afspraken m.b.t. start en eind van de schooldag
Groep 1/2
De kleuters worden door de ouders begeleid tot op de patio aan de achterzijde van het schoolgebouw;
daar kunnen ze ook weer worden opgehaald. Om 8.25 u is juf Jolien op de patio. Om 8.30 u gaat de
zoemer en gaan de kleuters met haar mee naar binnen.
Aan het eind van de schooldag gaat juf Jolien met de groep naar de patio en geeft de leerling mee
met de ouder/grootouder die het kind komt ophalen.
Groep 3 t/m 8
De leerlingen van de groep 3 t/m 8 gaan via de voorzijde van de school naar binnen. Om 8.20 u gaat
het hek open en surveilleert er een leerkracht op het plein. De leerlingen lopen direct door naar binnen
en naar de klas. Om 8.30 u gaat de zoemer en moet iedereen op school zijn.
Aan het eind van de schooldag vertrekken de leerlingen weer langs de voorzijde. Er zijn op dat moment verkeersbrigadiers die ervoor zorgen dat er op het zebrapad voor de school veilig overgestoken
kan worden.

3. Ziekmelding
We verzoeken u ziekmeldingen altijd telefonisch te doen tussen 8.00 en 8.30 u via het centrale nummer 0114-361624. Berichten via Parro of mail worden niet op ieder moment door de leerkracht gelezen.
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4. Schoolregels
Op school gelden in ieder geval de volgende belangrijke regels:
-

Wij zijn aardig en eerlijk tegen elkaar.
Wij zijn zorgzaam voor spullen van een ander, onszelf en we houden de school netjes.
Wij laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar.
Ruzies worden uitgepraat en niet uitgevochten, want wij doen niet aan geweld.
We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn.
We spelen veilig op het plein en kiezen zelf een activiteit.

5. Traktaties op verjaardagen
Het is gebruikelijk dat een kind de gehele klas trakteert als het jarig is (dit mag, maar hoeft niet).
Het is de bedoeling dat deze traktatie een extraatje is om in de pauze op te kunnen eten of drinken.
Eén ding is voldoende, speelgoed of iets dergelijks is niet de bedoeling. Een gezonde traktatie heeft
onze voorkeur.

6. Eten en drinken voor in de pauzes
Voor alle groepen is er in de loop van de ochtend een pauzemoment om een tussendoortje te eten
en/of te drinken. Wij verzoeken u om hiervoor gezonde keuzes te maken, dus bij voorkeur geen
snoep, koek of frisdrank.
Met ingang van schooljaar 2021/2022 werken wij definitief met een continurooster. Dit betekent dat
alle leerlingen op school blijven eten, waarvoor geen kosten in rekening gebracht worden. Ze moeten
hiervoor zelf eten en drinken meebrengen. Ook hierbij vragen we u om gezonde keuzes te maken.

6. Hoofdluis
Op school worden de kinderen de eerste woensdag na elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Wij
verzoeken u om deze dag na de vakantie spaarzaam te zijn met gel, vlechten etc. Een vaste groep
ouders zorgt, in overleg met de GGD Zeeland, voor deze periodieke controle. Voor de controle is een
protocol opgesteld, dat ter inzage ligt bij de directie. Wij gaan ervan uit, dat ouders akkoord gaan met
deze periodieke controle. Bij langdurige en herhaaldelijke besmetting kunnen wij u verzoeken uw kind
eerst thuis te behandelen en het pas daarna weer de school te laten bezoeken.

8. Gymnastiek
Groep 1/2 maakt elke maandag tijdens de gymles gebruik van de grote gymzaal en soms op de overige dagen wanneer er door slecht weer niet buiten gespeeld kan worden. We gymmen met de kinderen in hun eigen kleding en op gymschoentjes. Gymkleding is dus niet nodig. De schoentjes blijven
na de eerste gymles op school.
De groepen 3 t/m 8 maken op maandag en vrijdag ook gebruik van de gymzaal van onze school. Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen
bij zich te hebben op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in
de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen? Noteer eventueel naam in gymschoenen en kleding. Kinderen die geen schoenen en aangepaste kleding bij zich hebben, kunnen
niet met de gymles meedoen.
Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk om sieraden als
kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en/of sieraden raken
verloren.
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9. Schoolverzekering
De school heeft een schoolongevallenverzekering. Deze voorziet eventueel in een aanvulling op de
eigen verzekering bij ongevallen tijdens school uren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Als u een beroep op deze verzekering wilt doen, moet het uitgangspunt zijn dat de school een “verwijtbaar” feit ten laste gelegd kan
worden.

10. Huiswerk
In de groepen 4 (tafels leren), 5, 6, 7 en 8 wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. Kijkt
u eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen ervaren dat als prettig. Ook de kinderen uit groep 3 krijgen soms huiswerk in overleg met de ouders en als de kinderen extra oefening
nodig hebben. Heeft u er vragen over, neem dan contact op met de groepsleerkracht. De kinderen
van groep 7 en 8 moeten zelf een agenda meenemen naar school, waarvan de inzage vrij is voor de
leerkracht. Zo kunnen afspraken, proefwerkdata e.d. duidelijk genoteerd worden. Er is een notitie over
huiswerkbeleid, die op school ter inzage ligt.

11. Schrijven en schrijf- en overig materiaal
Om het schoolwerk er netjes te laten uitzien, hebben we de volgende afspraken gemaakt:
- In groep 3 wordt met potlood geschreven; de kinderen krijgen een potlood van school.
- In groep 4 krijgen de kinderen van de school eenmalig een Heutink vulpen. Als deze stuk gaat, kunnen de kinderen een pen via de school aanschaffen ( € 4,50 ) of zelf een goed (blauw) schrijvende
vulpen of balpen van thuis meenemen. Tevens krijgen de kinderen via school een eenvoudige blauwschrijvende balpen.
- In groep 3 en 6 krijgen de kinderen van de school een nieuwe, gevulde kleurdoos en een nieuw liniaal; (te) kleine kleurpotloden kunnen bij de leerkracht tussentijds worden ingeruild.
- De kinderen krijgen bij begin van elk schooljaar van de school een potlood, een gum en de benodigde schriften.
- Fouten worden tussen haakjes gezet; correctievloeistof is niet toegestaan.
- In de schriften wordt met blauwe inkt geschreven; in de kladschriften is ook een andere kleur toegestaan.
- In de schriften wordt met verbonden schrift geschreven; blokletters zijn alleen in functionele zin (formulieren, puzzels) toegestaan.
- In groep 7/8 moeten de kinderen zelf een agenda meenemen. De leerkracht kan deze wel op volledigheid controleren.
- Voor het werken met de chromebooks krijgen alle kinderen eenmalig oortjes van de school. Wanneer
deze stuk gaan, moeten de kinderen van thuis vervangende oortjes hiervoor meebrengen.

12. Kinderopvang
Kinderdagverblijf:
Om met een gerust hart te werken of te studeren is het van groot belang om zeker te weten dat de
opvang van uw kind goed geregeld is. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is al ruim zevenendertig jaar
actief in de regio. Betrouwbaar, betaalbaar, de beste én de leukste opvang, dat willen we ook graag
zijn voor uw kind!
We bieden de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Wij begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind de nodige individuele aandacht.
Ons kinderdagverblijf biedt uw kind(eren) een veilige, aantrekkelijke en gezellige omgeving. Een plek
waar kinderen zich ontwikkelen op allerlei gebied, leren en spelen met andere kinderen.
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Peutergroepen:
De twee peutergroepen van De Vlasschoeffies zijn gevestigd in Brede School De Vlaswiek in Koewacht. Zij zijn tijdens de schoolweken van maandag tot en met vrijdag open op de ochtenden. Peuters
zijn welkom in de leeftijd vanaf 2 jaar. Omdat we binnen een brede school zitten, maken we van alle
faciliteiten van het gebouw gebruik. Zo is er een bibliotheek, een gymzaal en een heerlijk buitenterrein
waar we lekker kunnen spelen.
Door samen te spelen, leren peuters binnen een veilige en vertrouwde omgeving om te gaan met
nieuwe gebeurtenissen in hun leven. Spelenderwijs komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod, worden de activiteiten afgestemd op de leeftijd en raken de peuters vertrouwd met de schoolse omgeving.
Er is een doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de peutergroep naar school waardoor de doorstroom
naar het basisonderwijs soepel verloopt.
Onze peutergroep is een zogenaamde startgroep. Peuters, wonende in Koewacht en Zuiddorpe, kunnen vijf ochtenden naar de groep komen tegen een zeer gereduceerd tarief (vijf ochtenden halen en
maar twee betalen). Een geweldige kans voor uw peuter.
Buitenschoolse opvang:
De BSO is er speciaal voor kinderen die het basisonderwijs bezoeken. Na schooltijd lekker spelen met
leeftijdgenootjes, relaxen, knutselen en soms zelfs misschien wat huiswerk maken. In een heel gezellig en op de leeftijd aangepaste veilige plek waar kinderen na schooltijd maar ook in de vakanties terecht kunnen. Op de BSO zijn altijd vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. En de kinderen
hebben inspraak in wat er gebeurt. Buitenspelen en de natuur hebben een centrale plaats in onze
BSO. Iedere dag wordt er even heerlijk buiten gespeeld en er worden allerlei natuurspelletjes gedaan
en ook in de thema's staat de natuur met regelmaat centraal.
Ook tijdens de schoolvakanties kan er gebruik worden gemaakt van de BSO. Er wordt dan vaak een
speciaal vakantie-activiteitenprogramma aangeboden.
Voor inlichtingen over kinderopvang, peutergroep of BSO: Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Bellamystraat 28, 4532 CP Terneuzen Tel: 0115-612368 e-mail: info@kindervangzvl.nl Ook kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, tel: 0115612368;via e-mail: jennifer@kinderopvangzvl.nl. Informatie over de opvang op De Vlaswiek te Koewacht is ook te verkrijgen bij: Unitmanager Koewacht: Vera Bakker, e-mail: vbakker@kinderopvangzvl.nl.
Telefoon Vlasschoeffies

0114-361382

Senior medewerker

Tessa van Hove

En uiteraard kunt u altijd even binnenstappen om de ruimte te bekijken en eventuele vragen te stellen.
U bent van harte welkom!
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13. Namen en adressen
Bevoegd gezag

-

Stichting Elevantio
Postbus 4
4570 AA Axel
Tel.: 0114-347880

De school

-

Basisschool De Vlaswiek
Eikenlaan 22
4576 BJ Koewacht
Tel.: 0114-361624
E-mail: vlaswiek@ogperspecto.nl
Website : www.de-vlaswiek.nl

Instanties

-

G.G.D. Zeeland
Westwal 37
4460 AS Goes.
Tel.: 0113-249400
Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Postbus 1023
4530 GA Terneuzen
Tel.: 0115-642900
Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
Bellamystraat 28
4532 CP Terneuzen
Tel.:0115-612368
Kinderopvang Brede School Koewacht
Molenweg 2
4576 CX Koewacht
Tel.: 0114-361382
De Onderwijs Informatie- en advieslijn
Tel.: 0800-5010 (kosteloos)
Website: www.50tien.nl
Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld en discriminatie: meldpunt
vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (tijdens kantooruren en lokaal tarief)

-

-

-

-

-
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