
 

 

Praktische zaken 2022-2023 

Welke materialen hebben de kinderen nodig? 
In het begin van het schooljaar krijgen de ouders, van de leerkracht, een overzicht met de materialen die 
de leerlingen moeten hebben.  

Wilt u zorgen voor een goede tas die in onze kluisjes past? 

Eten en drinken 
Halverwege de ochtend wordt in alle groepen een tussendoortje gegeten en wordt er iets gedronken. Zo 
ook tijdens de lunch. Op woensdag is het fruitdag bij de groepen ½. Graag bakjes en bekers voorzien van 
naam. Bij het tussendoortje of de lunch mogen de kinderen geen snoep eten en geen koolzuurhoudende 
drankjes. 

Verjaardagen  
Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Daarnaast vinden wij het fijn als u buiten de school om, 
de uitnodigingen voor het kinderfeestje zou willen geven. Dit om teleurstellingen te voorkomen.  

Gymkleding 
De kinderen gymmen in korte broek en T-shirt of een gympakje en natuurlijk goede gymschoenen. 
Gymschoenen, voor de onderbouw het liefst met klittenband.  

Voor de groepen 1 t/m 4 blijven de gymtassen op school. In verband met hygiëne en gebrek aan ruimte op 
de gangen nemen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun gymtas mee naar huis.  

Goed schoeisel 
Kinderen dienen goed schoeisel te dragen waarmee ze zich op een makkelijke en veilige manier kunnen 
bewegen, zeker ook als er een eind gelopen moet worden (bijvoorbeeld naar de bibliotheek of de kerk). 

Geen gebruik van mobiele telefoons/smartwatches op school 
Het gebruik van mobieltjes door kinderen onder schooltijd en in de school is verboden. In elke klas is er de 
mogelijkheid voor de kinderen om hem ’s ochtends in te leveren bij de leerkracht. Hij wordt dan aan het 
einde van de dag weer teruggegeven. Wordt een kind toch gesnapt met een mobieltje/smartwatches, 
maakt het geluid, of trilt het? Dan wordt het kind hierop aangesproken. 

Pleinafspraken 
Het kleuterplein mag gebruikt worden door iedereen na 18.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag. 
Natuurlijk bent u als ouders dan verantwoordelijk. En natuurlijk is het logisch dat het plein op een goede 
manier gebruikt wordt, waarbij overlast wordt voorkomen. 

De andere delen van het plein zijn vanaf 14.45 uur voor alle kinderen toegankelijk om te spelen. Ook 
hiervoor geldt dat het belangrijk is om dit op een goede manier te doen. 



 

 

Om 20.00 uur moet iedereen buiten het pleinhek zijn, dit om overlast (voor de buurt) te minimaliseren. 
Inmiddels is er een bord geplaatst, aan de kant van de Heeswijkstraat, waarop de tijden staan waarop het 
schoolplein vrij toegankelijk is. 

Schoolreizen 
De schoolreizen op de Groenschool zijn in twee soorten te verdelen: 
1. ééndaagse schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7   
2. een kamp voor groep 8 

T.z.t. ontvangt u over de diverse schoolreizen (bestemming, kosten, data e.d.) bericht. 

We gaan er van uit dat alle leerlingen meegaan op schoolreis of kamp. Mocht een kind toch niet mee kunnen 
gaan, dan is dat kind tijdens de schoolreisdag/-dagen normaal op school. Neemt u in dit geval vroegtijdig 
contact op met de groepsleerkracht. Mocht uw kind niet meegaan, dan krijgt u de kosten voor de reis terug. 
Mocht u vanuit financieel oogpunt problemen hebben om uw kind(eren) mee te laten gaan, neemt u in dat 
geval contact op met de directie 

Overige 
Bankrekeningnummer van de school 
De meeste betalingen van ouders lopen via het banknummer van de ouderraad onze school. Dit nummer 
is: NL75ABNA0240317874 t.n.v. Ouderraad Groen van Prinstererschool in Voorburg. 

Schoolverzekering 
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een scholierenongevallenverzekering afgesloten. De directie 
stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van jassen, fietsen of andere voorwerpen uit de 
klas, school, schoolplein en gymzaal. 

 

Besmettelijke ziekten 
Het is van belang dat ouders de school zo spoedig mogelijk berichten wanneer hun kind een dergelijke 
ziekte heeft.  Dit geldt vooral in het geval van "rode hond"/Corona. Wij kunnen dan bekend maken dat er 
rode hond/Corona heerst. Als het noodzakelijk is nemen we contact op met de GGD. 

 

Tekencontrole 
Tekenbeten worden vaak niet opgemerkt omdat het vaak geen klachten geeft. Teken leven voornamelijk in 
het bos en hangen aan hoog gras en/of struiken. Ze komen voornamelijk voor van maart tot november. 
Teken zitten vaak achter de oren, in de hals en lies, knieholten en op enkels. Raadpleeg de huisarts, indien 
de teek langer dan 24 uur in de huid zit. Na een tekenbeet is het belangrijk de datum van de beet op te 
schrijven. De beetplek dient 3 maanden in de gaten gehouden te worden om na te gaan of er geen rode/ 
blauwrode kring of ziekteverschijnselen ontstaan. 

 



 

 

Gevonden voorwerpen 
Alle zaken, die bij of in de school worden gevonden, worden in de hal van de school verzameld in een bak. 
Wilt u daar kijken als u iets kwijt bent? Voor elke vakantie wordt alles wat er nog ligt, weggedaan. 

 

Onderwijsinspectie 
De taak van de inspectie om scholen te toetsen aan de wettelijke voorschriften en advies te geven op welke 
wij zij het onderwijs kunnen aanpassen en verbeteren. De inspectie doet dit door middel van Regulier 
Schooltoezicht. 

Het adres van de inspectie basisonderwijs is:  

Inspectie Basisonderwijs- Postbus 51 
www.postbus51.nl - www.owinsp.nl 


