Het continurooster op de Gooilandschool in een notendop.
-

-

-

Alle kinderen blijven over en nemen eigen eten en drinken mee.
De kinderen eten in de klas samen met de eigen leerkracht.
Alle groepen hebben een half uur pauze, verdeeld over vier shifts.
De shifts duren van 11.30 tot 12.00 uur; 12.00 tot 12.30 en van 12.30 tot 13.00 en van
13.00 tot 13.30 uur.
Er wordt toezicht gehouden door de coördinator, de conciërge, twee vrijwillige ouders
en drie verplicht ingeroosterde ouders.
Alle ouders worden verplicht ingeroosterd, een, maximaal twee keer per kind per jaar.
Het rooster staat op de schoolsite www.gooilandschool.nl onder “ouders” en
“continurooster” en wordt wekelijks met de nieuwsbrief verspreid.
Bij verhindering moet men zelf voor vervanging zorgen. Wijzigingen graag doorgeven
aan de coördinator.
Ouders mogen zich laten vervangen door andere ouders maar niet door een oppas of
au-pair in verband met de taal.
Als u geen vervanging kunt vinden kunt u een beroep doen op de coördinator. Deze
plaatst een oproep in de nieuwsbrief. Uw verzoek moet dan wel voor
donderdagmorgen via de mail gedaan zijn.
De vrijwillige ouders zijn aanwezig van 11.15 uur tot 13.45 uur.
De verplicht ingeroosterde ouders moeten aanwezig zijn van 11.30 uur tot 12.30 uur.
Meldt u zich even bij de coördinator Bert Kortbeek op het grote plein.
Wij verwachten van ouders dat zij de pleinregels bekeken hebben (zie site
onder”ouders” en “continurooster”en dat zij actief toezicht houden. Ook verwachten
wij van alle toezichthouders voorbeeld gedrag. De regels die voor de kinderen gelden
doen dat in principe ook voor ons, ook als het gaat over telefoongebruik. Mocht u
gebruik moeten maken van uw telefoon dan kan dat binnen, uit het zicht van de
kinderen.
Bij EHBO altijd Thomas of Bert informeren.
Ook bij slecht weer is er ouderhulp nodig. Alle groepen blijven in hun klas en kunnen
daar tekenen of spelletjes doen. Kinderen en ouders mogen niet bij het bureau van
Juf/meester komen. Daar kunnen vertrouwelijke zaken liggen.

Voor verdere informatie, vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen naar de
coördinator: bertkortbeek@gooilandschool.nl.
Met vriendelijke groet,
Bert Kortbeek
Coördinator continurooster Gooilandschool.

