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Onderwerp: voortgang continurooster 

 

 

Reusel, 20 december 2018 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 

Vanaf maandag 4 februari starten we met het continurooster. Vanaf die dag gaan alle leerlingen vijf 

dagen naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. 

 

Lunchtijd 

De lunchpauze is gesplitst om op die manier het bewegen van de kinderen zo goed mogelijk te 

maken. 

De groepen 1 tot en met 4 gaan door met de lessen tot 11.45 uur. Vanaf die tijd hebben deze 

leerlingen hun lunchpauze; kinderen van groep 1-2 krijgen iets meer etenstijd.  

Om 12.00 gaan deze leerlingen naar buiten en nemen deel aan het beweegprogramma.  

De groepen 5 tot en met 8 gaan door tot 12.15 uur met de lessen en gaan om 12.30 uur naar buiten. 

 

Lunchpakketje 

Ieder kind brengt vanaf die dag ook een eigen lunchpakketje mee naar school. 

Het lunchpakketje bevat enkele boterhammen met beleg. In het kader van gezonde voeding 

attenderen we ouders op een verantwoorde lunch. Er is een uitgebreide lijst samen te stellen wat 

niet wenselijk is. Liever spreken we met ouders af om naar eigen inzicht het goede voor uw kind te 

doen en daarmee ook het goede voor de rest van de groep. Het opwarmen/verwarmen van snacks 

o.i.d. doen leerkrachten niet. Daarvoor hebben we ook geen apparatuur. 

 

Uw kind neemt een goede afsluitbare drinkbeker mee; gevuld met bijvoorbeeld melk. De kinderen 

kunnen op school een bekertje water krijgen. Zoete drankjes (Fristi e.d.) zijn niet toegestaan.  

Om de afvalberg te beperken, vragen we u om afsluitbare bekers mee te geven. 

Daarbij vragen u om uw kind een theedoek mee te geven. Uw kind legt de etenswaren op de 

theedoek. Na de lunch wordt alles in de theedoek gevouwen en gaat mee naar huis. 

 

In de ochtendpauze kunnen kinderen een stuk fruit opeten; natuurlijk mag dat ook nog tijdens de 

lunch. 

 

Thuis eten kinderen snoep en chips; dan kunt u zelf daarop toezicht hebben. Op school laten we dat 

achterwege. 

 

De leerkracht van uw kind begeleidt het eten. Hij/zij is niet verantwoordelijk of uw kind alles opeet.  

 

De groepsleerkracht maakt met de groep afspraken hoe de etenstijd verloopt. 

 

 

Beweegwijsprogramma 

We zijn bezig met de renovatie van de speelplaats. Er liggen vergevorderde plannen. De uitvoering 

kan pas in 2019 starten. Dat heeft te maken met de reservering van gelden. 

We gaan zo snel het Beweegprogramma volledig implementeren. 

 

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. In het nieuwe jaar krijgt u 

aanvullende informatie. 

 

Met vriendelijke groet, M. Wouters - directeur 


