
Beste ouders/verzorgers, 

 

 

‘Broodrooster’ werd het genoemd, maar eigenlijk is het ‘pleinrooster’ een betere omschrijving. Deze 

verandering komt omdat jullie niet (meer) bij het broodeten in de klas aanwezig hoeven te zijn, maar alleen 

tijdens het speelmoment ná het broodeten. 

 

Het hoe en wat hebben we voor jullie op een rijtje gezet: 

 

Wilt u de data waarop u verwacht wordt op school noteren zodat het niet vergeten kan 

worden. Het is namelijk voor de veiligheid van onze kinderen dat iedereen daadwerkelijk op 

tijd aanwezig is. We hebben de hulp van iedereen nodig. 

 

 

De ouders die aan de beurt zijn worden uiterlijk 12.30 uur op het plein verwacht. Om 13.00 

uur is de pauze voorbij 

 

 

Bij de schoolingang liggen oranje hesjes. We vragen u een exemplaar aan te doen tijdens de 

pauze zodat u voor de kinderen duidelijk herkenbaar bent als pleinwacht. 

 

 

 

Bij regenachtig weer kan de leerkracht besluiten dat  de leerlingen binnen blijven spelen. 

Ouders die dan pleinwacht hebben, worden dan binnen verwacht om in de betreffende 

groepen toezicht te houden. De kinderen blijven in hun eigen lokaal spelen met spelmateriaal uit de klas. 

 

 

Bent u verhindert op de dag waarop u staat ingeroosterd? Zoek dan tijdig vervanging in de klas 

van uw kind. U kunt hiervoor ouders vragen via bijvoorbeeld 

de klassenapp. Mocht er niemand kunnen vervangen of 

ruilen, laat dit dan aan de leerkracht weten. 

 

 

De leerlingen zijn op de hoogte van de regels die we op het schoolplein 

hanteren. Op onze Kanjer-poster kunt u ze terug vinden. 

 

Loopt u toch tegen problemen aan? Schroom niet en neem contact op met 

een leerkracht. 

 

 

We willen vragen om aanwezig te zijn om het pleingedeelte van de klas waar 

u bent ingeroosterd.  



kikker muis vogel 3a 3b 4 5 6 7 8 

kleuterplein en peuterplein voorplein, grote plein en 
bult  

(naar veld alleen in kleine 
pauze met lkr) 

2 ouders op het plein,  
in overleg 1 ouder met groep 7 

(ma+do) of 8 (di+vr) naar de overkant 
(in kleine pauze om de beurt met lkr 

naar veld) 

Ouder 1 en 2 Ouder 3 en 4 Ouders 5, 6 en 7 
 


