VAN A TOT Z
ADRESSEN
Voor adressen verwijzen wij naar onze website.
Brengen en ophalen
Wanneer u uw kinderen komt brengen en/of ophalen parkeer dan de auto in de daarvoor bestemde
parkeervakken. Komt u op de fiets of lopend? Dan is het verstandig via het pad langs de kerk te
lopen. U mijdt dan de “drukke” parkeerplaats. Kinderen die buiten de bebouwde kom wonen en met
de fiets naar school gaan, stallen hun fiets in de overdekte fietsenstalling naast de school.
Bibliotheek
Door Gemeenschap Rietmolen en Vereniging Voor Kleine Kernen (VKK) is een projectplan geschreven
en werd het project Jeugdhonk uitgewerkt. In datzelfde project is ook ‘kleintje Bieb’ gerealiseerd. Net
als het jeugdhok is ook de bibliotheek in de DAR gehuisvest. Voor openingstijden zie onze website.
Als school bezoeken we structureel ‘kleintje Bieb’ met onze leerlingen, om het lezen te stimuleren.
Controle op hoofdluis
Na iedere vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door onze hoofdluisbrigade. Het
protocol hoofdluis staat vermeld op onze schoolsite.
Eten en drinken
Voor de ochtendpauze mogen de kinderen het meegebrachte eten en drinken nuttigen. Onze
voorkeur gaat uit naar een beker drinken en een gezond tussendoortje.
Gevonden voorwerpen/achtergebleven kleding
Alle gevonden voorwerpen en kledingstukken die aan de kapstokken blijven hangen, worden in de
kist met gevonden voorwerpen gedeponeerd. U kunt tijdens de schooluren komen kijken of er iets
van uw kind bij zit. Na elke vakantieperiode worden de spullen, die niet afgehaald zijn, verwijderd.
Als u in de kleding en broodtrommels de naam van uw kind aanbrengt, dan kunnen we heel
gemakkelijk de spullen weer aan de kinderen teruggeven.
GGD op school
Bij de GGD Gelre-IJssel is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
ondergebracht in de gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s).
Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen,
doktersassistenten en logopedisten aan de gezondheid van
leerlingen. Samen met de ouders en school willen de medewerkers
van de GGD ervoor zorgen dat de kinderen zich zo goed mogelijk
ontwikkelen. Zij doen dit op verschillende manieren: onderzoeken van kinderen,
opvoedondersteuning bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samenwerken met andere
instanties.
Onderzoeken
De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen zijn preventieve onderzoeken. Het is
belangrijk dat factoren die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg
stadium worden opgespoord. Gedurende de schoolperiode wordt een kind meerdere keren
onderzocht.
Rond de leeftijd van 5 jaar vindt, na invulling van een korte vragenlijst door ouders en leerkrachten
eventueel de logopedische screening plaats. Als een kind niet gescreend hoeft te worden, dan krijgen
ouders hierover bericht. Mocht deze screening wel nodig zijn, dan gebeurt dit op school.
Een kort onderzoek door de logopedist, waarbij gelet wordt op taal, spraak, mondgedrag en stem.

Bij 5/6 jarige kinderen wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door de jeugdarts en assistente.
Aan bod komen het zien, horen, bewegen, groei gezondheid en gedrag.
Op 9-jarige leeftijd ontvangen alle kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en
tegen bof, mazelen, rode hond (BMR).
In groep 7 vindt bij alle kinderen en onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige.
Aan bod komen groei, gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor ieder onderzoek ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle onderzoeken en de
vaccinatie van de 9-jarigen zijn de ouders aanwezig. Dit geldt niet voor de logopedische screening. Na
elk onderzoek worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de bevindingen.
Advisering en verwijzing
Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ-medewerker afhankelijk van de bevindingen:
gericht advies en/of begeleiding geven aan de kinderen en ouders een kind na verloop van tijd
opnieuw oproepen voor een follow up verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling voor een
uitgebreider onderzoek of behandeling.
De GGD werkt samen met de huisarts, de specialist in het ziekenhuis en met Bureau Jeugdzorg,
Maatschappelijk werk, Buurtwerk, psychologen, pedagogen en anderen.
Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s).
Onderzoek op verzoek
Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door hun ouders, leerkrachten of interne begeleider
aangemeld worden voor nader onderzoek door de jeugdarts, verpleegkundige of logopedist.
Website
Mogelijk advies over b.v. infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronisch zieke kinderen of
kinderen met een handicap kunt u inwinnen via de website van de GGD: www.ggdgelre-ijssel.nl
De JGZ roept uw kind zelf op voor een onderzoek op school. Dat onderzoek wordt gedaan door de
schoolverpleegkundige en/of de schoolarts. De school geeft informatie aan de JGZ om dit te helpen
uitvoeren. Die informatie bestaat uit: geboortedatum, adres, postcode, BSN, school inclusief
vestigingslocatie en groep of leerjaar. De JGZ weet dan dat uw kind op onze school zit en in welke
groep. Heeft u hier vragen over of bezwaren tegen deze informatieoverdracht, dan kunt u contact
opnemen met de schooldirecteur. Dit dient U dan kenbaar te maken voor 1 september
Oud papier
Elke maand zamelen wij oud papier in. De opbrengst komt ten goede aan school en wordt gebruikt
voor aanschaf van extra middelen en een bijdrage in de kosten van het schoolkamp van groep 8. De
kinderen van groep 8 helpen daarom gevraagd bij het inzamelen van oud papier.
Overzicht oud papier schooljaar 2018 – 2019
2018
29 augustus 2018
26 september 2018
31 oktober 2018
28 november 2018

2019
9 januari 2019
6 februari 2019
6 maart 2019
10 april 2019
15 mei 2019
12 juni 2019
10 juli 2019

Overblijfregeling (TSO)
Voor alle kinderen bestaat er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Elke middag zijn
er overblijfouders aanwezig. Meer informatie kunt u vinden op de site van school
www.jozefrietmolen.nl onder overblijfreglement, verder is er een informatieboekje op school

verkrijgbaar. De overblijfcoördinatoren zijn Annemarie te Lintelo en Ingrid te Lintelo.

Verzekeringen
De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens schoolse en buitenschoolse activiteiten zoals
schoolreisjes, excursies, oriënteringstochten en sportdagen. Er is geen verzekering afgesloten voor
schade die door uw kind aan derden wordt berokkend (een kapotte jas, fiets of anders). In die
gevallen wordt een beroep gedaan op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
(AVP).
Vervoer van kinderen
Indien een ouder rijdt voor school en kinderen meeneemt, is de ouder verzekerd via de Collectieve
Schadeverzekering Inzittenden van het schoolbestuur en hoeft hiervoor niet specifiek in het bezit te
zijn van een eigen inzittendenverzekering.
De kinderen moeten altijd de autogordels gebruiken en - indien nodig – op een stoelverhoger zitten
als kinderen voorin zitten. Dit geldt voor kinderen die kleiner zijn dan 1.35 meter. Voor het
incidenteel vervoeren van andermans kind is het gebruik van een stoelverhoger op de achterbank
niet verplicht. De ouder neemt op de terugweg dezelfde kinderen mee in de auto als op de heenweg,
tenzij anders wordt afgesproken.
Wensjes bij verjaardagen / jubilea
De kinderen uit de onderbouw mogen een wensje maken voor de verjaardagen van hun ouders en
opa’s en oma’s. Ook voor een huwelijksfeest of jubileum mogen de kinderen iets maken.
Wilt u de data wel tijdig doorgeven?

