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Voorwoord

Beste ouders,

Deze informatiegids bevat veel gegevens over allerlei zaken die voor u van belang zijn. In de
schoolgids (dit is iets anders dan deze informatiegids en deze is op de site te vinden) treft u meer
informatie op onderwijsinhoudelijk en procedureel gebied aan. Enkele aanvullingen daarop vindt
u in deze informatiegids.
Doordat deze gids jaarlijks verschijnt, bevat het de actuele gegevens zoals de data van vakanties.

Wellicht een overbodige mededeling, maar alle gidsen en planners zijn terug te vinden op de site
van de school.

We hopen dat het schooljaar 2022-2023 weer een fijn schooljaar wordt. Een schooljaar waarin
leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen zullen samenwerken om tot zo goed
mogelijke resultaten te komen!

Nb. voor deze gids geldt dat daar waar ouders geschreven wordt, wij dit ook in enkelvoud en op
de verzorger/verzorgers gericht bedoelen.

Team Werenfridus
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Organisatie

Basisschool Werenfridus is een sfeervolle dorpsschool met ca. 180 leerlingen. De school is een van
de 3 basisscholen in het West-Friese Wervershoof. Betrokkenheid binnen de samenleving, maar
ook bij de school staat centraal. Professionele, vriendelijke en open communicatie is daartoe een
essentieel hulpmiddel.

We zijn een school waar ieder kind zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen. Waar we oog
hebben voor ieder kind. Het sociaal- emotioneel welbevinden van onze leerlingen vinden wij heel
belangrijk. Daarom draagt basisschool Werenfridus, met trots, de titel ‘Vreedzame School’.

Met ons onderwijs richten wij ons op de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren wij ze
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Naast gerichte instructie leren de kinderen op
een gestructureerde manier zelfstandig werken, samenwerken en onderzoekend leren. Hierbij
wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk aan te sluiten bij het eigen leer- en werktempo van uw
kind. Met het oog op “blijvend leren” betrekken we onze leerlingen bij het leerproces door hen
eigenaarschap te geven.

Het fundament bij dit alles, is een inspirerend en enthousiast team dat zichzelf blijft ontwikkelen. Er
wordt een doorgaande lijn in het onderwijs, de organisatie en het pedagogisch klimaat
gehanteerd.

Ons motto hierbij is:

“Werenfridus, waar talent kan groeien”

Basisschool Werenfridus is één van de 23 scholen van Stichting Katholiek Onderwijs
West-Friesland. SKO West-Friesland heeft zich ten doel gesteld het katholiek onderwijs in de regio
West-Friesland te bevorderen.
SKO West-Friesland wil meewerken aan de vorming en instandhouding van een katholiek
geïnspireerd onderwijsbeleid op regionaal en plaatselijk niveau, met name door samenwerking
met instellingen die een gelijk of soortgelijk doel nastreven.

De stichting richt zich op het leveren van kwaliteit en stimuleert de ontwikkeling van alle
medewerkers en kinderen. Als motto wordt daarbij gehanteerd:

"Samen inspirerend lerend de toekomst in"

Gegevens Basisschool Werenfridus
Directeur: Amanda Breeman
Dorpsstraat 75
1693 AC Wervershoof
0228-581739
directie.werenfridus@skowf.nl
www.skowf.nl/site/werenfridus/

Gegevens SKO West-Friesland
Voorzitter College van Bestuur:

Dhr. Leo Wijker
Kerkstraat 79

1687 AM Wognum
0229-544810

info@skowf.nl
www.skowf.nl
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Website en sociale media

Alle informatie (dus ook dit infoboekje) en wetenswaardigheden kunt u vinden op onze site:
www.skowf.nl/site/werenfridus/
Verder heeft de Werenfridus een Instagram en Facebook account. Hier komen ook regelmatig
leuke weetjes langs over het wel en wee van onze school.

Medezeggenschapsraad

Op school worden beslissingen genomen over onder meer de methode van rekenen en taal, het
aanstellen van leerkrachten, het maken van het vakantierooster en het vaststellen van de
lestijden. Soms dient de medezeggenschapsraad (MR) om instemming gevraagd te worden en
soms heeft de MR een adviserende rol.
De MR kan ook aan de directie informatie vragen, hetgeen aanleiding kan zijn om de school te
vragen tot actie over te gaan. Door de actieve betrokkenheid van de MR komen jaarlijks veel
onderwerpen aan bod, waarbij beoordeeld wordt of een keuze of verandering het schoolklimaat
ten goede komt. Deze betrokkenheid blijkt ook uit de thema-avond die de MR jaarlijks organiseert.
Voor deze avond wordt een onderwerp gekozen dat op dat moment in de belangstelling staat.
Op de website kunt u het jaarverslag lezen waarin vermeld staat op welke wijze de MR zich het
afgelopen schooljaar heeft ingezet. Indien u informatie over een onderwerp wilt ontvangen of iets
ter discussie wilt stellen, kunt u contact opnemen een van de leden van de MR.
De leden van de MR komen in principe zesmaal per jaar bijeen. De data van deze vergaderingen
worden vermeld in de nieuwsbrieven en op de website. Ouders en leerkrachten kunnen de
openbare vergaderingen altijd bijwonen en zijn van harte welkom. Meer informatie vindt u op de
website van de Werenfridus.De oudergeleding van de MR bestaat uit: Edwin Hauwert, Jeroen
Veeken en Eva Pennings. De leerkrachtgeleding van de MR bestaat uit: Anneke Eisses, Wendy v.d.
Swaluw en Katinka Schoutsen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) binnen SKO
Westfriesland. De GMR heeft dezelfde rechten als de MR. De GMR geeft advies en instemming op
het gebied van beleid op bovenschools niveau. Namens de Werenfridus neemt Shirley Snip deel
aan de GMR.
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Oudervereniging Werenfridus

De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders van de Werenfridus basisschool, die d.m.v.
het aangaan van een schriftelijke overeenkomst, lid zijn geworden.
Zodra uw kind op de school komt, ontvangt u deze overeenkomst met het verzoek om lid te
worden. Na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage bent u lid van de oudervereniging.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 8 ouders die elk een jaargroep vertegenwoordigen (zgn. “groepsouder”).
Een bestuurslid wordt door de leden (alle ouders van de school) gekozen voor een periode van 4
jaar. Hierna vindt een herverkiezing plaats waarbij eventueel nieuwe kandidaten zich kunnen
aanmelden. Het bestuur komt maandelijks bijeen. Hierbij zit ook een afgevaardigde van het team.
Informatie en contactgegevens van de OV vindt u op de website. Hier kunt u ook zaken als een
jaarverslag en een reglement vinden.

Een aantal bestuurstaken:
● organisatie van schoolactiviteiten (zie hieronder)
● ondersteuning bij de organisatie van o.a. sportdag, schoolfotograaf, afscheid groep 8,

projecten
● indien gewenst, hulp bieden bij groepsactiviteiten
● communicatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten/directie
● contact met de medezeggenschapsraad
● opstellen (financieel) jaarverslag

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen.
De vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld met instemming van de leden en bij voorkeur voldaan
door de toegestuurde machtiging, die overigens automatisch wordt aangepast bij eventuele
verhoging. Vragen kunnen altijd worden gesteld aan één van de bestuursleden. De OV is via
e-mail bereikbaar (zie site).

Het bestuur bestaat uit de volgende leden, met tussen haakjes het startjaar

Groep 1: vacant
Groep 2: vacant
Groep 3 : Meriam Groot (2020-2021)
Groep 4 : Astrid Steltenpool (2020-2021)
Groep 5: Loes Botman (2018-2019)
Groep 6: Valerie Hauwert (2020-2021)
Groep 7: Stefanie Baas (2017-2018)
Groep 8: Jenny Schoutsen (2019-2020)

 
Dagelijks bestuur:
Loes Botman (voorzitter)
Lonneke Schenk (onafhankelijk penningmeester)
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Het pedagogisch klimaat

Om goed onderwijs te kunnen geven is het nodig om goede
voorwaarden te hebben in en rondom de school. Het
opvoedkundige/pedagogische gedeelte daarvan is de basis.
Wanneer de school tot een goed pedagogisch klimaat komt, is er
een goede basis. Iedereen is hier verantwoordelijk voor; leerkrachten,
leerlingen, ouders en andere betrokkenen.
Op de Werenfridus wordt gewerkt met De Vreedzame School. Dit is
een programma gericht op de sociale-emotionele ontwikkeling.
Centraal hierbij staat de omgang met elkaar en het positief
benaderen van de ander. Middels speciale nieuwsbrieven wordt u op
de hoogte gehouden van de aandachtspunten in de klas en in de
school. Graag ook uw aandacht en medewerking hiervoor! Meer informatie over dit programma
is te vinden op: www.devreedzameschool.net

Bieden van extra zorg

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, wordt een handelingsplan opgesteld binnen de
school. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het maken van een eventueel
groeps-/handelingsplan. Het kan zijn dat een kind meer tijd nodig heeft om zich de stof eigen te
maken. Dan kan worden overwogen om een kind een jaar verlenging te geven. Hiervoor is beleid
opgesteld. Ouders worden meegenomen in dit traject en waar wenselijk is er overleg. De school
beslist uiteindelijk over doubleren of niet.
Er kan ook hulp worden gezocht bij externe instanties. Het initiatief hiervoor ligt bij de ouders. De
Werenfridus streeft ernaar om de extra hulp van school en externe instanties zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen. De vergoeding hiervan komt in principe voor kosten van de ouders.
Wanneer een instantie om gegevens m.b.t. een kind vraagt, wordt dit door school alleen
gehonoreerd als er schriftelijke toestemming door de ouder aan de school is verleend. De
relevante gegevens zijn dan voor de instantie ter inzage.

Schoolbibliotheek

Op de Werenfridus hebben wij een prachtig, grote boekencollectie. Deze zijn uitgestald in een,
speciaal hiervoor ingericht, lokaal. Een groep enthousiaste ouders zorgt voor het uitlenen,
innemen, administreren en op orde houden van onze uitgebreide boekencollectie. De leerlingen
gaan een keer per week, met de groepsleerkracht, hun boeken ruilen. De boeken zijn bestemd
voor schoolgebruik en blijven dus ook op school.
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Kriebelbrigade

Na iedere schoolvakanties worden leerlingen gecontroleerd op luizen door de kriebelbrigade. De
kriebelbrigade bestaat uit een of twee ouders uit de klas van uw kind. Deze ouders zijn ingelicht
over het opsporen van neten en of luizen. Bij constatering van luizen, wordt contact opgenomen
met de ouders over het vervolg. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons
‘luizenpluisprotocol’.

Schoolteam

Groep 1-2A Andre Rook (ma, di,do,vr)
Gonnie Dekker (wo)

Groep 1-2B Gonnie Dekker (ma, di)
Chantal van Langen (wo, do, vr)

Groep 1-2C Marian Dudink (ma, di)
Susanne Westerink (wo,do,vr)

Groep 3a Lianne Rinkel (ma, di, wo)
Sabine Kolenberg (do, vr)

Groep 3b Astrid Koomen (ma, di, wo)
Shirley Snip (do, vr)

Groep 4 Anneke Eisses (ma, vr)
Cindy Zwart (di, wo, do)

Groep 5 Wendy v/d  Swaluw (ma, di, wo)
Marije Zwan (do, vr)

Groep 6 Marjolein Bouwman (ma, di, do, vr)
Bianca Termeulen (wo)

Groep 7 Anouk Smit (ma, di, wo, do, vr)
Groep 8 Katinka Schoutsen (ma, di, woe,)

Bianca Termeulen ( do, vr)

Intern begeleider Eveline Schoordijk (ma, wo, vr)
Vakdocent gym Raoul Kreutzer (di, wo, do)
Vakleerkracht muziek Bart Koning (do)
Algemeen assistente Paulien Schouten (ma, di, wo, do, vr in de ochtend)
Facilitair medewerker Jeroen Schutte
Ondersteunende taken Linda Wals (wo)
Directeur Amanda Breeman (ma, wo, do)

Hebt u vragen of wilt u iets bespreken, dan kunt u de leerkrachten altijd voor of
na schooltijd op school bereiken. Of u kunt via Parro een berichtje sturen om een afspraak te
maken.
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Schooltijden

Groepen 1 t/m 8
's Morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur.
's Middags van 13.15 uur tot 15.30 uur.
Woensdagmiddag hebben alle leerlingen vrij.
Verder hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 elke vrijdagmiddag vrij.

Naast bovenstaande schooltijden zijn er verschillende extra momenten waarop de leerlingen vrij
zijn, deze zijn terug te vinden in het vakantierooster.

Ongeveer tien minuten voordat de school begint, kunnen de kinderen naar binnen. Om 8.20 uur
gaat de bel, dan kunnen de kinderen naar binnen. De kinderen van de leerkrachten die vóór
schooltijd pleinwacht hebben, gaan naar binnen als hun groepsleerkracht dit ook doet.

Wilt u uw kind(eren) niet te vroeg naar school laten gaan? En graag het lokaal en de gang op tijd
verlaten?

Te laat, ziek of onverwacht naar de dokter/tandarts

Het kan een enkele keer gebeuren dat uw kind, door ziekte, verslapen, doktersbezoek of andere
onverwachte omstandigheden niet op tijd op school kan zijn. Laat dit in zo’n geval even weten via
de Parro app.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd, naar de dokter/tandarts moet, wordt verwacht dat u uw
kind uit de klas komt ophalen en terugbrengen. Hij/zij mag niet alleen! Ook vragen wij dit vooraf
even te melden bij de leerkracht. Probeer afspraken echter zoveel mogelijk buiten de schooltijden
om te plannen.
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Gym: accommodatie, kleding en tijden

De groepen 1-2 hebben hun bewegingslessen in de speelzaal op school. Deze lessen worden
verzorgd door onze vakleerkracht; Raoul Kreutzer. De kinderen gymmen in ondergoed met
gymschoentjes. Gymschoenen met elastiek of klittenband zijn hebben de voorkeur. (graag de
naam van uw kind in/onder de gymschoenen). De gymschoentjes blijven gedurende het hele
schooljaar op school.
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sporthal De Dars. Alle bewegingslessen worden verzorgd door
onze vakleerkracht. Vanwege de veiligheid lopen alle leerlingen naar de gymzaal. Dus de skeelers
en stepjes blijven dan op school.
Vanaf groep 3 is het gebruikelijk dat de kinderen een sportbroekje en een T-shirt of turnpakje en
sportschoenen dragen.

Gymrooster 2022-2023
Dinsdag
08:30-09:15 Groep 1-2a (speellokaal)
09:15-10:00 Groep 1-2b (speellokaal)
10:30-11:15 Groep 5 (tijdens schooltijd)
11:15  -12:00 Groep 6 (eindigen bij de Dars)

13:15  -14:00 Groep 4 (starten bij De Dars)
14:00 -14:45 Groep 3a (tijdens schooltijd)
14:45 -15:30 Groep 3b (eindigen bij de Dars)

Woensdag
08:30-09:15 Groep 5 (starten bij De Dars)
09:15-10:00 Groep 4 (tijdens schooltijd)
10:30- 11:15 Groep 8 (tijdens schooltijd)
11:15  - 12:00 Groep 7 (eindigen bij de Dars)

Vrijdag
08:30- 09:15 Groep 1-2c (speellokaal)
09:15 - 10:00 Groep 1-2a (speellokaal)
10:30 - 11:15 Groep 3b (tijdens schooltijd)
11:15   - 12:00 Groep 3a (eindigen bij De Dars)

13:15  - 14:00 Groep 7 (starten bij De Dars)
14:00 - 14:45 Groep 8 (tijdens schooltijd)
14:45 - 15:30 Groep 6 (eindigen bij de Dars)

Bijzonderheden bij het gymrooster:
● Het dragen van gym/sportschoenen is verplicht.
● Als de gymles samenvalt met het begin of het einde van de ochtend of middag, is het de

bedoeling dat u uw kind, indien u dit nodig acht, zelf brengt of haalt, naar of van de sporthal.
● De leerlingen van de groepen 7 en 8 douchen na de gymles. Wanneer u hier om bepaalde

redenen bezwaar tegen heeft, kunt u dit schriftelijk melden bij de directie. Dit moet elk jaar
opnieuw, aan het begin van het schooljaar, gebeuren.
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Vakantierooster 2021-2022/ vrije dagen/ studiemiddagen

Herfstvakantie 15 oktober 2022- 23 oktober 2022
Vrije middag voor kerst 23 december 2022
Kerstvakantie 24 december 2022-08 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023- 05 maart 2023
Meivakantie 22 april 2023-07 mei 2023
Vrije middag voor zomer 21 juli 2023
Zomervakantie 22 juli 2023-03 september 2023

Zoals u in het vakantierooster ziet hebben de kinderen voorafgaand
aan de kerst- en zomervakantie een middag vrij. Bij de andere vakanties geldt
het reguliere rooster.

Paasweekend 07 april 10 april
Hemelvaartsweekend 18 mei 21 mei
Pinksteren 28 mei 29 mei

Studie(mid)dagen:
Vrijdagmiddag 16 september 2022-teambuilding
Maandag 19 september 2022-visie
Vrijdag 18 november 2022-visie
Donderdag 23 februari 2023-rekenen en analyse resultaten
Vrijdag 24 februari 2023-administratie
Maandag 08 mei 2023-rekenen
Maandag 19 juni 2023-administratie
Dinsdag 20 juni 2023-evaluatie en analyse resultaten
Donderdagmiddag 06 juli 2023-groepsoverdracht

Overige rooster afwijkingen:
● De dag waarop Sinterklaas onze school bezoekt is er mogelijkerwijs een aangepast rooster. Dit

is echter afhankelijk van de dag dat de Sint bij ons kan komen. Hier krijgt u via Parro te zijner
tijd bericht over van ons.

● Op de dag van de kerstviering hebben alle leerlingen ’s middags vrij in verband met de
kerstviering ’s avonds. In aansluiting hierop zijn de kinderen die dag vanaf 17:00 uur weer op
school voor de kerstviering. De viering wordt om 19:00 uur afgesloten.

● Op de dag dat de Paaslunch is gepland en is de schooltijd aansluitend van 08:30 uur tot 14:15
uur (voor alle groepen).

● Net als voorgaande jaren zal de Werenfridus weer deelnemen aan de Nationale
Koningsspelen. Hoe deze dag wordt ingevuld is nog niet bekend. Wij lichten u hierover via
Parro in, zodra wij hier meer over weten.

● Op de dag waarop de leerkracht zijn of haar eigen verjaardag viert, geldt in principe een
continurooster en zijn de leerlingen van de desbetreffende groep om 14:15 uur uit. Wanneer dit
is hoort u vanzelf van de groepsleerkracht middels een uitnodiging voor uw kind.
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Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt regelmatig uitgebracht. In de nieuwsbrief vindt u de actuele informatie die
voor u van belang kan zijn. Deze brief wordt via de Parro naar u verzonden. Verder wordt de
nieuwsbrief natuurlijk ook op de site geplaatst.

Aanvraag verlof en extra vakantie

Wanneer u buiten de vakantie verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen bij de directeur. Dit moet
altijd schriftelijk gebeuren en met redenen omkleed.
Een formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de directeur of uit te draaien via de site
(Werenfridussite → praktische info→ formulier voor aanvraag buitengewoon verlof).

Uitgangspunt bij toekenning is uiteraard datgene wat de wetgever voorschrijft. Uitgebreide
informatie vindt u in de schoolgids en op de site. Doktersbezoek, begrafenis of andere plotselinge
verzuim momenten kunt u melden bij de eigen leerkracht.

Wijzigingen/verhuizing

Als u gedurende het schooljaar gaat verhuizen of een wijziging heeft met betrekking tot de
gegevens, vragen wij u dit door te geven aan de eigen leerkracht of de directeur.
Denkt u hierbij vooral aan telefoonnummers (mobiel, en ook van de oppas) en e-mailadres. Dit
doorgeven kan via het mailadres van de directie (directie.werenfridus@skowf.nl).

Contact

Indien u contact zoekt met de leerkracht van uw kind en naar de school toekomen of met de
school telefonisch contact opnemen is door omstandigheden niet mogelijk, kunt u de school
mailen (directie.werenfridus@skowf.nl). De directie zorgt ervoor dat de mail z.s.m. naar de
betreffende leerkracht wordt doorgezonden. We maken geen gebruik van de mailadressen van
leerkrachten. Wel kunt u via Parro met de leerkracht communiceren.
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Rapportage

Groepen 3-8
Op de Werenfridus krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 driemaal per jaar een
rapportage. De eerste rapportage is in de vorm van een kennismakingsgesprek en geeft vooral
een indruk over hoe de leerling het werken op school en alles wat daarmee samen gaat, zelf
ervaart. De rapporten 2 en 3 geven een overzicht van de resultaten van wat uw kind in de klas
laat zien. Hierbij zit ook altijd een uitdraai van de resultaten van de gemaakte Cito-toetsen. Zodat
u ook kunt zien hoe uw kind zich ontwikkelt t.o.v. zichzelf en het landelijk gemiddelde.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zijn bij deze gesprekken uitgenodigd om mee te komen en
hun inbreng te hebben.
Groep 8 krijgt in februari/maart een uitgebreide verslaggeving rondom het vervolgonderwijs. De
leerlingen uit deze groep krijgen daarom geen tweede rapport. Ook de bij het rapport behorende
oudergesprekken vinden dan op een ander moment plaats.

Groepen 1-2
De leerlingen van groep 1-2 krijgen op twee momenten een rapportage. De eerste rapportage is
in de vorm van een kennismakingsgesprek en geeft onder andere een indruk van hoe het kind
zich in de groep gedraagt en wat het wil ontwikkelen. Het tweede rapport (gelijk met rapport 3
van de andere groepen), geeft een uitgebreid verslag van het kind, met hierbij verschillende
resultaten. Groep 1/2 ontvangt dus geen rapport ten tijde van het tweede rapport van de groepen
3-7. Bij rapport 2 voor de overige groepen, worden de ouders van de groepen 1/2 worden wèl
uitgenodigd voor een 10-minutengesprek.

Kennismakings- en rapportgesprekken
Op de Werenfridus worden alle ouders uitgenodigd voor kennismakings- en rapportgesprekken.
Verder is er de afspraak dat indien er tussendoor aanleiding is tot een gesprek, u hier uiteraard
een uitnodiging voor krijgt. De ouders van groep 8 worden op verschillende andere momenten
uitgenodigd, dit in verband met de aankomende schoolkeuze.

Toetsing

Gedurende de schoolloopbaan van uw kind zijn er diverse momenten waarop de resultaten van
uw kind worden getoetst. Hiervoor gebruiken wij de methodegebonden toetsen en de
onafhankelijke Cito-toetsen. In groep 8 wordt de NIO-toets afgenomen. Dit schooljaar staat deze
gepland op dinsdag 14 september. Rond april 2022 zal door de leerlingen van groep 8 een
landelijke Eindtoets gemaakt worden.

Extra werk

Soms krijgen leerlingen extra werk mee naar huis ter ondersteuning van het lesprogramma. Dit
heeft altijd een vrijblijvend karakter. Als er sprake is van huiswerk (wat wel een verplichtend
karakter heeft) zal de leerkracht dit altijd in overleg met de ouders doen.
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Klachtenregeling

Wanneer er een probleem is, gaan wij ervan uit dat dit opgelost kan worden. Dit kan door een
gesprek met de betrokken leerkracht of met de directeur. Het kan echter zo zijn dat het tot een
klacht kan komen. Hiervoor heeft de school een contactpersoon aangesteld waar u in eerste
instantie terecht kan:

Eveline Schoordijk
p/a Dorpsstraat 75
1693 AC Wervershoof
Tel.: 0228-581739

Daarnaast is een klachtencommissie in het leven geroepen waar u vervolgens terecht kan.
Uitgebreide informatie kunt u vinden in de schoolgids 2021-2022, welke ook te vinden is op de
site.  
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Bijzondere activiteiten binnen en buiten de groep

Projecten en excursies
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met projecten zoals: herfst, Sinterklaas, kerstmis, lente, knuffels of
kleuren. Hiernaast worden ook andere thema’s aangeboden. Soms aan de hand van wat er
speelt in de groep (broertje/ zusje geboren) of wat aan bod komt in de kleutermethode. In de
groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met een geïntegreerde wereldoriëntatie methode
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Zij werken dan een aantal weken aan een
thema uit 1 van de genoemde vakgebieden.
Regelmatig gaan groepen (dit gebeurt ook in de groepen 3-8) op korte excursies om
onderwerpen te bekijken die in de les naar voren zijn gekomen.

Lampion Avond
Eén keer per twee schooljaren hebben we onze lampionnen avond. Deze zal dit schooljaar weer
plaatsvinden. De kinderen maken thuis een lampion, deze wordt tijdens de lampion avond
tentoongesteld aan belangstellenden.

Sinterklaas
Sinterklaas komt, als alles weer goed gaat, bij de leerlingen van de Werenfridus op bezoek.
Aangezien er nog geen contact is geweest met de Sint, volgt deze datum later. Indien lestijden
veranderen in verband met het bezoek, zullen wij dat zo spoedig mogelijk met u delen.

Kerstmis
De kerstviering vindt plaats op dinsdagavond 21 december. De middag hier voorafgaand hebben
alle kinderen vrij. Over de verdere invulling krijgt u nog bericht.

1e Communie en Vormsel
De Werenfridus ondersteunt van harte de activiteiten van de beide werkgroepen. De leerkrachten
van de betreffende groepen hebben hier een kleine ondersteunende rol in. De
verantwoordelijkheid ligt bij de werkgroep c.q. parochie. De werkgroepen verzorgen de
informatieverstrekking naar de betrokken ouders.
De data voor de voorstellingsdienst , de Vormselviering, en de Eerste Communie moet nog
worden vastgesteld .

Paaslunch
Op donderdag 14 april 2022 is de Paaslunch gepland. Rond de klok van twaalf genieten we in de
groep van de maaltijd die door onze OV wordt verzorgd. Deze dag geldt een continurooster,
waardoor de schooltijd voor alle groepen van 08:30 uur tot 14:15 uur zal zijn.

Palmpasen
In afwisseling met Basisschool De Schelp verzorgt de Werenfridus de jaarlijkse Palmpasenstokken.
In 2022 is De Schelp weer aan de beurt, dus verzorgen wij geen Palmpasenstokken.

Koningsdag
De datum van de Nationale Koningsspelen valt in 2022 op 22 april. De Werenfridus zal hier zeer
waarschijnlijk aan gaan deelnemen.

Meerdaagse schoolreis groep 8
Als afsluiting van de basisschooltijd gaat groep 8 op kamp. Hoe, waar en wanneer is op dit
moment nog niet bekend.
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Schoolreisjes
Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 wordt een schoolreis georganiseerd. Wanneer dit zal
zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Speelgoedochtend/middag groep 1-2
Jonge kinderen willen heel graag hun speelgoed aan hun klasgenootjes en aan de leerkracht
laten zien. Om te voorkomen dat kinderen elke dag speelgoed mee naar school nemen, is de
speelgoedochtend/middag in de groepen 1 en 2 ingesteld. Op die ochtend of middag mogen de
kinderen speelgoed meenemen naar school. Deze ochtenden worden in de nieuwsbrief tijdig aan
u medegedeeld.

Na pakjesavond of als uw kind jarig is geweest, mag uw kind natuurlijk ook zijn/haar speelgoed
mee naar school nemen.

Schoonmaakavond
Aan het einde van het schooljaar wordt er in verschillende groepen een schoonmaakavond
georganiseerd. Dit is om ervoor te zorgen dat de materialen waar uw kind mee werkt in het
nieuwe schooljaar weer schoon zijn. Om de taken te verdelen worden materialen ook mee naar
huis gegeven aan de ouders die niet op de betreffende avond aanwezig kunnen zijn. Dit
schooljaar zal er mogelijk ook tussendoor een schoonmaakavond worden gepland.

Acties
Op de Werenfridus wordt jaarlijks aandacht besteed aan verschillende acties. Ook is het
inmiddels gebruikelijk geworden dat de kinderen van groep 8 aan het einde van het schooljaar
zich inzetten voor een goed doel. Dit goede doel is gekoppeld aan de uitvoering van de musical
en wordt door de kinderen zelf gekozen.

Buitenschoolse sportactiviteiten
Afgelopen jaar heeft een groepje ouders alle activiteiten op school, die te maken hebben met de
sporttoernooien, op zich genomen. Hierdoor hebben de kinderen mee kunnen doen aan
verschillende buitenschoolse activiteiten. Communicatie vóór de toernooien, tijdens en daarna
zullen ook komend schooljaar via enthousiaste ouders verlopen.

Inschrijven van nieuwe leerlingen

U kunt uw kind zowel op de infoavond als tijdens de open middag op inschrijven. Data volgen
wanneer dit bekend is.
Indien u op die dagen verhinderd bent, kunt u een inschrijfformulier ophalen bij de directeur.
Vierjarigen worden toegelaten op de dag nadat zij vier zijn geworden. Ongeveer twee weken
daarvoor zal de leerkracht uw kind hiervoor uitnodigen. Leerlingen die in december 4 jaar worden
of in de periode vier weken voor de grote vakantie, worden in principe na de betreffende vakantie
toegelaten. Dit na overleg tussen leerkracht en ouders. Op de Werenfridus wordt niet gewerkt met
‘wendagen’.
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Overblijven

Op school is er voor de leerlingen de mogelijkheid om over te blijven. Onder begeleiding kunnen
de kinderen vanaf 12:00 uur hun broodje opeten en samen spelen. Om alles zo goed mogelijk te
laten verlopen wil de Werenfridus, mede namens Smallsteps, die de opvang verzorgt, een paar
punten onder uw aandacht brengen:
De tussenschoolse opvang (TSO) houdt in: gezellig met elkaar eten en daarna nog even lekker
spelen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. De TSO zorgt voor drinken (melk of
thee). Er worden duidelijke regels afgesproken met betrekking tot hygiëne, gedrag, tafelmanieren
en sociale omgang, maar met elkaar plezier maken staat voorop.

De kinderen kunnen gebruik maken van de grote buitenspeelplaats en spelen met het aanwezige
speelgoed.

Wanneer u gebruik wilt maken van incidentele tussenschoolse opvang dient u dit van te voren in
te vullen op de lijst die in grote hal van de school hangt. Alle informatie o.a. over de kosten en de
betaling kunt u vinden op de site:
https://www.smallsteps.nl/kinderopvang/wervershoof-kidskasteel

De leerlingen van groep 1-2 worden om 12:00 uur uit de klas gehaald. De oudere kinderen komen
zelf naar de overblijfruimte. Na de gezamenlijke maaltijd mogen de kinderen spelen, tekenen of
knutselen. Als het weer het toelaat gaan de kinderen naar buiten. Tot 13:00 uur kunnen ze dan
gebruik maken van de buiten speeltoestellen en de voetbalkooi. Vanaf 13:05 uur mogen de
kinderen naar de klas. De jongste leerlingen worden weer naar hun lokaal gebracht.
De TSO èn BSO van Smallsteps is gevestigd in een bovenvleugel van de Werenfridus. Indien u
gebruik wilt maken van deze voorziening, kunt u contact opnemen met Smallsteps, via de eerder
genoemde link.

Gevonden voorwerpen

Op de Werenfridus gaan alle spullen die gevonden zijn (en dat zijn er nogal wat!) in de kast die in
de hal staat. U of de kinderen zelf kunnen een kijkje nemen of er een eigendom in de kast ligt. Na
iedere vakantie wordt de kast weer opgeruimd.

Abonnementen

U kunt via een inschrijfformulier uw kind opgeven voor meerdere bladen zoals Bobo; Okki; Taptoe;
National Geographic Junior. In het begin van het schooljaar worden deze  inschrijfformulieren op
een tafel in de hal neergelegd en kunnen zelf meegenomen worden. Uiteraard kunt u zich via de
digitale weg abonneren op diverse bladen.
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Tussendoortje

Voor of na de pauze/een speelmoment is er in de klas tijd om het meegebrachte tussendoortje
op te eten en op te drinken. Als leerlingen eten en drinken van huis meenemen, adviseren wij om
een verantwoord product mee te geven. Koolzuurhoudende dranken raden wij af, fruit raden wij
aan! Er is geen schoolmelk voorziening op de Werenfridus.

Vervangende producten bij traktaties

Indien uw kind, door bijvoorbeeld een allergie, bepaalde traktaties niet mag hebben, zal de ouder
zelf voor vervangend snoepgoed moeten zorgen. Dit geldt voor St. Maarten, verjaardagen
klasgenootjes, Sinterklaas, enz. Het is handig om een trommeltje bij de leerkracht af te geven met
hierin wat producten dat het kind als alternatief mag gebruiken.

Veiligheid in en rondom de school

Om de veiligheid het schoolplein voor de kinderen en volwassenen voor en na schooltijd te
vergroten is er een aantal afspraken:

● Vanaf de poort loopt iedereen over het schoolplein. Dit betekent voor degenen die met de
fiets/step/waveboard zijn, dat zij naast hun fiets/step/waveboard lopen.
Tijdens het speelkwartier mogen de kinderen wel skeeleren en/ of steppen.

● Om de gangen zo veilig mogelijk te houden, worden de steppen en waveboards naast de
overdekte fietsenstalling geparkeerd. Skeelers worden in de hal (begane grond)
uitgedaan en in een grote tas aan het haakje van de eigen jas gehangen. Als een kind op
skeelers naar school komt, is het handig extra schoenen mee te nemen, dit is zeker
noodzakelijk als er naar de gym gelopen moet worden.

● De groepen 1-2 zijn komen ‘s morgens om 11:55 uur en ‘s middags om 15:25 al naar buiten,
om de drukte van de andere groepen voor te zijn. De groepen hebben een eigen, vaste,
staanplaats. Vanaf dit punt op het plein kijkt de leerkracht of zij de ouder/ophaler van het
kind ziet, alvorens zij het kind toestemming geeft om te gaan.

Wegbrengen (van kinderen, door ouders) in de klas

Op de Werenfridus proberen wij de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. Vanuit dit
oogpunt denken wij dat de zelfredzaamheid van de kinderen een positieve impuls krijgt, indien zij,
vanaf groep 5, de mogelijkheid krijgen zelfstandig naar de klas te gaan. Wij hopen dat u dit ook
stimuleert.
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Fietsgrenzen

Met de fiets naar school
Het aantal fietsenrekken bij school is onvoldoende om alle fietsen van alle kinderen een plek te
geven. Daarom hebben we grenzen afgesproken. De kinderen die wonen in de volgende
straten/gebieden mogen met de fiets komen:
Het Eiland, Matjador, Simon Koopmanstraat, De Hoek, Zijdwerk, Molenweg, Nieuwstraat, Zeeweg,
Driehuizen, Kagerbos, Handelsweg, Nijverheidsweg, Kalverstraat, Bonstraat, Kromme Leekstraat,
Neuvel, Beerewerf, Veenakkers, Kerkeland, Nieuwe Dijk, Kibbel.
En natuurlijk de kinderen die buiten de kern van Wervershoof wonen.
De kinderen die dichterbij school wonen wordt gevraagd lopend naar school te komen.

Met de auto naar school
Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, verzoeken wij u uw auto te parkeren op de
parkeerplaats bij de kerk. Het “tijdelijk” parkeren naast school zorgt voor gevaarlijke situaties,
omdat hierdoor het zicht op het verkeer wordt ontnomen. Wij vragen u zo min mogelijk met de
auto te komen, dit ook om de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten.

Uitnodigingen en kerstkaarten

Om teleurstellingen te voorkomen is op de Werenfridus afgesproken dat kerstkaartjes en
uitnodigingen voor feestjes door kinderen onderling niet op school of het schoolplein worden
uitgedeeld.

Mobiele telefoons

Op de Werenfridus geldt de afspraak dat de leerlingen mobiele telefoons thuis laten. Mocht er
een incidentele reden zijn dat dit een keer wel op school nodig is, wordt dit gedaan in overleg met
de betreffende leerkracht en wordt de telefoon tijdens schooltijd ingeleverd bij de leerkracht.

Naam op eigendommen

Wij raden u aan om zoveel mogelijk de naam van uw kind te zetten op alle losse spullen die uw
kind gemakkelijk kwijt kan raken zoals: fietssleutel, tassen, bekers, laarzen, wanten, gymspullen en
evt. pantoffels.
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Wettelijke aansprakelijkheid

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek legt ouders /verzorgers een risicoaansprakelijkheid op betreffende
de onrechtmatige daden van minderjarigen voor wie de ouder(s)/verzorger(s) in juridische zin
aansprakelijk zijn. U bent in die zin aansprakelijk voor de schade die uw kind aan anderen of de
school toebrengt. De leerkrachten behoren wel voor adequaat toezicht te zorgen.

Tenslotte

Wij hebben ons best gedaan u op de hoogte te stellen van allerlei data en onderwerpen. Toch zal
het weleens gebeuren dat er iets verandert of bijkomt. Wij zullen proberen u dit zo snel mogelijk te
laten weten door middel van de nieuwsbrief en/of een Parrobericht.
Wij hopen er met elkaar een goed schooljaar van te maken. Daarbij is het belangrijk te weten dat
leerlingen, leerkrachten en ouders dat met elkaar doen.
Als er zaken te bespreken zijn die uw kind of de school aangaan, stellen we het zeer op prijs als u
contact met ons opneemt.
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