PRAKTISCHE INFORMATIE 5 GELIJKE-DAGENMODEL MX

5-gelijke-dagenmodel op de Marnixschool
De Marnixschool schakelt per 3 september 2018 over naar het ‘5-gelijke-dagenmodel’. Dit
model houdt in dat alle kinderen op alle dagen van 08.30 – 14.15 uur naar school gaan.
De kinderen hebben twee keer een pauze op school, één van een kwartier en één van
een half uur.
Lunch en buitenspel
Eten & drinken
De kinderen eten en drinken samen met hun juf of meester in de groep. Bekers met
drinken dat koud bewaard moet worden, zoals melk, zetten de kinderen ‘s morgens in
een speciale bak in de groep die vervolgens in de koelkast wordt gezet.
Bidden & Bijbellezen
De leerkracht begint de gezamenlijke lunch met gebed. Daarna krijgen de kinderen de tijd
om in rust hun lunch te gebruiken. Tijdens de lunch worden er geen filmpjes o.i.d.
gekeken. Na afloop van het eten leest de leerkracht een stukje uit een Bijbels dagboekje,
passend bij de groep. Aan het eind van de dag wordt gedankt.
Buitenspelen en toezicht
De groepen gaan op de volgende momenten naar buiten:
groep 1 en 2:
12.15-12.45 uur, daarvóór lunch
groep 3 t/m 5:
11.45-12.15 uur, daarna lunch
groep 6 t/m 8:
12.15-12.45 uur, daarvóór lunch

Ook tijdens het buitenspelen hebben de kinderen de gelegenheid om naar het
toilet te gaan. Elke groep krijgt een eigen toilet. Er zal actief toegezien worden op
hygiëne.
De kinderen spelen onder toezicht van onderwijsassistenten, Intern Begeleider en directie
buiten.
Op dit moment zijn we aan het bekijken wat we aan de inrichting van de pleinen kunnen
veranderen zodat er optimaal gespeeld, maar ook uitgerust kan worden door de
kinderen.
Slecht weer
In principe gaan we altijd naar buiten. We willen u vragen hier rekening mee te houden
en uw kind op te kleden. Bij extreme langdurige regenval blijven de kinderen binnen.

Individuele afstemming
Jonge kinderen
Nieuwe 4-jarigen hebben bij de start wel eens een extra middagje thuis nodig. De
kinderen kunnen dan in overleg met de leerkracht om 12.00 uur worden opgehaald.
Dit kunt u afstemmen met Harienke.
Zwemlessen
Mochten de ingeroosterde zwemlessen niet goed te combineren zijn met het
5 gelijke dagen model, kom dan gerust even langs voor individuele
afstemming.
BSO
IRIS Opvang locatie Rehobothschool biedt Buitenschoolse Opvang vanaf 14.15 uur
waarbij voor de eerste 3 uur hetzelfde tarief wordt gehanteerd. Pas na 3 afgenomen
uren hoeft er bijbetaald te worden.
Andere zaken
Ook voor andere praktische afstemming kunt u altijd bij ons terecht. Loop gerust even
bij ons binnen.

Hartelijke groet,
Richard Nanninga & Simone van Dijk
Directie Marnixschool

