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Adresgegevens

Schooltijden

RKbs de Sprong
Idzerdastins 63
8925 AG, Leeuwarden
058-2660779

Wij werken met een continurooster waarbij het 5-gelijke dagen model wordt gehanteerd. Dit houdt in dat de
schooltijden elke dag van 8.30 – 14.00 uur zijn.
De kinderen gaan 's ochtends bij de eerste bel om 8.20 uur naar binnen. Ze gaan direct naar het eigen lokaal
waar een zelfgekozen of door de leerkracht bepaalde taak klaarligt. Bij de tweede bel om 8.30 uur willen we dat
alle kinderen in de groepen zijn. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn?

Groepen en leerkrachten
Groep
1,2 Bijenkorf
1,2 Mierennest
1,2 Vlindertuin

Maandag

Juf Geertje
Juf Nelleke of
Juf Eef
1,2 Lieveheersbeestjes Juf Jeanet
3
Duiventil
Juf Sonja
3
Dassenburcht
4
Kikkerpoel
Juf Ruth
4
Slakkenhuis
Juf Sibylla
5
Eendennest
Juf Mariëlle
5
Zwanenmeer
Juf Joke
6
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6
7
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Berengrot

7
8
8

Leeuwenkuil
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Apenrots

Dinsdag
Juf Geertje
Juf Eef

Woensdag
Juf Anthonia
Juf Eef
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Juf Jeanet
Juf Sonja
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Juf Martina
Juf Josje
Juf Monique
Juf Ruth
Juf Sibylla
Meester Jan Meester Jan
Juf Geartsje
Juf Geartsje
Juf Joke
Juf Evelien
Juf Marja
Juf Marja of
Meester Richard
Meester Jan-Bert
Juf Berber
Juf Berber

Juf Rian

Juf Mariëlle

Meester Gerard

Meester
Richard

Juf Rian
Juf Christina
Meester Gerard

Donderdag

Vrijdag

Juf Geertje
Juf Nelleke

Juf Geertje
Juf Nelleke

Juf Martina
Juf Josje

Juf Martina
Juf Josje

Juf Sibylla
Meester Jan
Juf Geartsje
Juf Evelien
Juf Marja

Juf Sibylla
Meester Jan
Juf Mariëlle
Juf Evelien
Juf Marja

Meester
Gerard
Juf Rian
Meester
Richard

Buiten de groepen zijn werkzaam:
Greetje Rikkers, onderwijsassistent. Alle dagen aanwezig.
Angelique Tiemersma, intern begeleider. Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
Jeltsje Adema, schoolleider. Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Ziekte, afwezigheid en verlof

Meester Gerard
Juf Berber
Juf Rian
Meester
Richard

Als u uw kind om 14.00 uur van school haalt, wilt u dan tot die tijd buiten wachten i.v.m. het in- en uitgaan van
de groepen?
De leerkrachten zijn in ieder geval 15 minuten voor de aanvangstijden op school aanwezig.
Ouders met kinderen in groep 1 en 2 kunnen die naar binnen vergezellen. Dit geldt ook voor de kinderen van
groep 3 tot aan de kerstvakantie. Daarna vinden we het een goede zaak dat de kinderen zelf naar de groep gaan.
Moet u echter nog iets melden aan de leerkracht van uw kind dan kunt u dit natuurlijk altijd doen. De kinderen
van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun eigen groep.
De ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind op tijd in de klas aanwezig is.

Verkeer
In principe komt iedereen lopend naar school. De ruimte voor het stallen van fietsen is beperkt. Kinderen die
buiten die fietsgrenzen wonen, zoals deze staan aangegeven op de plattegrond in de klas, kunnen met de fiets
naar school komen. Is het om enige reden noodzakelijk dat uw kind wel met de fiets naar school komt, meldt u
dit dan bij de leerkracht van uw kind. Dit geldt niet voor de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse
opvang en op de gymnastiekdagen. Van de kinderen die wel met de fiets mogen komen, verwachten we dat deze
fiets goed in orde is en een goede standaard heeft om de fiets te stallen. De fietsen mogen gestald worden
tussen de daarvoor bestemde rekken op het voor- en achterplein. De nooduitgang van de Dr. Algraschool dient
vrijgehouden te worden.
De parkeerruimte bij school is beperkt. We verwachten dat de kinderen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar
school komen. Als het niet anders kan, kunt u uw kind met de auto naar school brengen. Rijdt u wel extra
voorzichtig. In korte tijd kan het erg druk zijn rond de school. Als het nodig is dat u uw kind met de auto brengt,
wilt u dan niet direct voor de school parkeren, maar bij voorkeur in een zijstraat. Er is een zogenaamde Tút en d’r
út strook voor de school waar u even mag stilstaan om uw kind uit de auto te laten stappen om vervolgens door
te rijden. Het is geen parkeerplaats en u mag hier zelf niet uitstappen.

Eten en drinken
Zo halverwege de morgen is het voor de kinderen fijn om even wat fruit te eten. Wanneer het niet mogelijk is dat
uw kind fruit eet, willen we graag dat u dit eerst met de leerkracht overlegt. Op dit tijdstip wordt ook iets
gedronken, water heeft onze voorkeur (geen koolzuurhoudende dranken).

Afmelden van kinderen kan vanaf 8.00 telefonisch of via mijnschoolinfo.nl.
Voor het aanvragen van verlof kunt u het verlofformulier downloaden via de website:
http://www.rkbsdesprong.nl/content/4154/verzoek-verlof-leerling

Een lunchpakket bestaande uit boterhammen en een beker drinken (water en melk hebben onze voorkeur) is
voldoende. Eventueel kunt u er nog een stuk groente of fruit aan toevoegen.

Jarig en trakteren
Is uw kind jarig dan wil het graag trakteren. Dit trakteren gebeurt in de eigen groep. De kinderen trakteren dan
vlak voordat de pauze begint. Wij zien gelukkig steeds meer gezonde traktaties met groente en fruit, heel fijn! Als
school willen wij gezond eten stimuleren en we verzoeken u om samen met uw kind een gezonde traktatie te
kiezen. Op o.a. Pinterest vindt u tal van leuke voorbeelden. Er mag niet op cadeautjes en snoep getrakteerd
worden. Een aparte traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.

