








Wij moedigen alle ouders aan om te voet of op de fiets naar school te 
komen.

• ”Zoen en zoef” strook (Verbindingsweg)                                             
Deze strook is een eenrichtingsverkeer strook.

• Fietsen van groepen 1/2 op schoolplein aan de kant van de 
Eemnesserweg bij de klimrekken.

• Fietsen van groepen 3 t/m 8 in de fietsenkelder

NIET FIETSEN OP HET SCHOOLPLEIN!



Ziekte/verlof

Ziekmelding: telefonisch / email

tussen 8.00 - 9.00 uur

035 - 53 34 999

administratie@obblaricum.nl

voornaamleerkracht@obblaricum.nl

Verlof: Aanvragen bij directie 
directie@obblaricum.nl



Doel:

1. Hoofdluis vroegtijdig signaleren.

2. Wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding voorkomen.

3. Hoofdluis effectief bestrijden.

Uitvoering:

1. Volgens het luizenprotocol.

2. Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw kind, dan wordt er contact 
gezocht en dient u uw kind op te halen en gelijk te behandelen, waarna het 
kind luisvrij weer naar school mag komen.

3. Na elke vakantie vindt er in ieder geval een luizencontrole plaats. Na 
constatering van luizen in een klas wordt er wekelijks gecontroleerd.



Contact met school
• Website   www.obblaricum.nl

• Schoolgids

• Nieuwsbrief

• Social Schools

Communicatie met de leerkracht:

• Voor schooltijd (korte mededelingen);

• 2 keer per jaar (oktober/maart) zijn er 10 minuten gesprekken;

(verslaglegging is terug te vinden in Parnassys evenals de 

toetsuitslagen)





Verjaardag 
• Trakteren in de klas (niet te groot/veel)
• Uitnodigingen graag na schooltijd uitdelen. 

Eten en drinken –GRUIT (Groenten/Fruit)
• Als “10-uurtje” krijgen de kinderen GRUIT van school, drinken wel altijd

meegeven.
• Doet uw kind niet mee met het GRUITEN, dan graag zelf fruit of een (extra) 

boterham meegeven.

Woensdag
• Woensdag (tot half 1) is een schooldag zonder overblijf. De kinderen mogen 

om 10 uur wel een boterham meenemen om dan te eten.













www.veiliglerenlezen.nl

http://www.veiliglerenlezen.nl/






www.veiliglerenlezen.nl

http://www.veiliglerenlezen.nl/




















HGW
• We werken Handelings Gericht. We hanteren daarbij 3 niveaugroepen (verrijking; basis; 

remediërend).
• In het groepsplan is vastgelegd wat elk kind didactisch en pedagogisch nodig heeft om het 

best tot ontwikkeling te komen.

Wat doen we bij:

• Uitval () op toetsen op cognitief gebied
• Extra begeleiding/oefening/instructie in kleine groepjes (o.l.v. een leerkracht/ rt-er)
• Eventueel verder onderzoek door Interne Begeleider (via Samenwerkingsverband / particulier).

• Uitval op sociaal- emotioneel gebied
• Mogelijkheid op school voor SOVA training (vanaf groep 2).








