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 Beste ouder/verzorger,
Hier leest u informatie en 
afspraken rondom groep 1/2. 
We hopen dat dit boekje u helpt 
om samen met uw kind(eren) 
een prettige start te maken op 
onze school. Als u vragen heeft 
dan kunt u altijd bij een van de 
leerkrachten terecht.  

START VAN DE SCHOOLDAG
Jas en tas ophangen
Iedere groep heeft in de gang een 
eigen deel van de kapstok. Boven 
de kapstok hangt de naam van 
de klas. Hier kunnen de kinderen 
zelf hun jas ophangen. Laat ze dit 
vooral zelf doen! De tassen mogen 
in de vakken boven de jassen. 
Indien nodig kunnen regenlaarzen 
onder de kapstok worden gezet.
 
 

Afscheid nemen 
Houd het afscheid van uw kind 
kort. Dit is makkelijker voor uw kind 
en hierdoor is het minder druk in 
de kring. We vinden het fijn om 
de kinderen even persoonlijk te 
begroeten en dat we zien wie er de 
klas in komt. Uw kind mag rustig op 
zijn stoel in de klas gaan zitten. Laat 
speelgoed en knuffels van het kind 
het liefst thuis. Eventuele spullen 
gaan in de meeneemmand zodat 
het niet kwijtraakt.

Kring 
Iedere ochtend starten we in de 
kring. Op maandagochtend mogen 
de kinderen vaak iets vertellen over 
het weekend. Op de andere dagen 
wordt er een bijbelverhaal verteld 
uit de methode ‘’Startpunt’’ en 
zingen we verschillende liederen. 
Ook bespreken we iedere dag de 
dagritmekaarten en welke dag het  is.



De kinderen worden door de 
ouders/verzorgers of door de bso 
medewerkers in de klas gebracht 
en zoeken zelf hun eigen stoel op. 
Het is fijn als we rustig en op tijd 
kunnen beginnen met de lessen.  
We zijn ‘s ochtends vanaf 08.20 uur 
in de klas aanwezig om de kinderen 
op te vangen. Het is handig als 
de kinderen voor het naar school 
gaan naar het toilet zijn geweest. 
Om 8.30 uur gaat de bel en 
verwachten we dat u het lokaal 
verlaat. 

Zindelijkheid 
Wij verwachten dat de kinderen 
zindelijk zijn als zij naar school 
komen. In het geval van een 
ongelukje zorgt de juf voor schone 
kleren maar het is ook fijn als er 
standaard een verschoning in de 
tas zit.

Eten en drinken 
Elke ochtend hebben we rond 10.15 
uur een pauze waarin we iets eten 
en drinken. Alle kinderen mogen 
ook iets te eten en te drinken 
meenemen.  
 
Wilt u de hoeveelheid aanpassen 
aan de magen van de kinderen? Eén 
stuk fruit of koek is vaak voldoende. 
Graag alles voorzien van naam.  
 
Onze voorkeur gaat uit naar 
een gezond tussendoortje, dus 
geen snoep, chocola of chips. Bij 
binnenkomst staan er op de gang 
trolley’s waarin wij het drinken en 
het lekkers in verzamelen.  
Wilt u a.u.b. de naam van uw kind 
op de spullen vermelden? Soms 
weten de kinderen niet meer wat ze 
hebben meegenomen. 



Lunch 
In verband met het vijf gelijke 
dagen model eten we met elkaar in 
de klas. De broodtrommels kunt u 
in de trolley zetten of in de rugtas 
laten zitten. De kinderen nemen 
een boterham en wat te drinken 
mee. Geen snoep!

Afspraken in de agenda
In iedere klas ligt een agenda 
waarin u afspraken op kan schrijven 
of de verjaardagen van opa/oma of 
papa/mama. Ook is het handig als u 
vermeldt wanneer uw kind afwezig 
is. Voor ons is het prettig als wij 
hiervan op de hoogte zijn.
 
COMMUNICATIE
Social Schools 
is een communicatiemiddel tussen 
ouders en de school. Wanneer uw 
kind op school komt, ontvangt u 
een koppelcode.  

Een aantal functionaliteiten van 
deze app:
• De nieuwtjes uit de klas van 

uw kinderen volgen in een 
beveiligde omgeving

• Het inschrijven voor 
oudergesprekken

• Intekenlijsten voor activiteiten 
• Het melden van absentie
 
Het digitaal portfolio 
geeft een beeld van de ontwikkeling 
van uw kind. U krijgt een inkijkje in 
de thema’s waar uw kind mee bezig 
is. In de bovenste balk kunt u zien 
waar we in de betreffende thema 
periode aan werken en welke 
doelen we nastreven.  
Het is leuk om samen met uw 
kind te kijken naar de foto’s en de 
reflecties. U krijgt van de leerkracht 
een eigen inlogcode om de 
ontwikkeling van uw kind thuis te 
kunnen volgen. 



VERJAARDAG 
De verjaardag vieren in de klas 
Als uw kind jarig is mag er in de klas 
getrakteerd worden. Het feestje 
wordt gevierd in de klas en als 
u het leuk vindt mag u erbij zijn 
tijdens het zingen. In de klas zal 
er speciaal aandacht aan de jarige 
worden besteed. Na het feestje 
in de klas mag de jarige ook nog 
langs alle leerkrachten. Soms zijn 
er allergieën bij kinderen in de klas. 
Vraag dit even na aan de juf, zij is 
hiervan op de hoogte. 
 
Schrijf even in de agenda wanneer 
uw kind gaat trakteren, want soms 
zijn er meerdere kinderen op 
dezelfde dag jarig! Ook komen er 
het hele jaar kinderen bij. Vraag 
het aantal kinderen even aan de 
leerkracht.  

GYM 
Na de herfstvakantie tot de 
meivakantie wordt er één keer in 
de week gegymd en bij regen wordt 
er in het speellokaal gespeeld. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 
(gemerkte) gymschoenen, het 
liefst met klittenband, heeft voor 
in het speellokaal? Deze bewaren 
de leerkrachten in de klas. Zo 
kunnen we ten alle tijden naar het 
speellokaal. Een gymschoen met 
een zool die stroef is, is wenselijk. 
Het is fijn als uw kind op de gymdag 
makkelijke kleding aan heeft.  
Wilt u iedere gymles schone 
kleding meegeven?  

Bij iedere gymles is een ouder 
nodig, die komt helpen bij het 
omkleden en bij de gymles zelf. Op 
de deur van iedere klas hangt een 
intekenlijst waarop u uw naam kunt 
zetten. 



Het komt wel eens voor dat na een 
vakantie de gymschoenen ineens te 
klein zijn voor de kinderen. Wilt u 
daarom regelmatig controleren of 
de gymschoenen nog passen?

Vrij 
Kinderen van vier jaar zijn nog niet 
leerplichtig. Zij mogen af en toe nog 
een middagje vrij. Wilt u uw kind 
een middagje thuis houden dan 
mag dit. Wilt u de school hierover 
wel inlichten? Wij weten graag of 
de kinderen komen. Gaat u wat 
langer weg en is uw kind 4 jaar? Vul 
dan even een verlofformulier in. Is 
uw kind vijf dan moet er altijd een 
verlofformulier ingevuld worden. 
De directie bepaalt of het verlof 
ingewilligd wordt. Er zijn hiervoor 
duidelijke regels. De formulieren 
zijn te vinden op de website en bij 
de directie.

Excursies 
We werken iedere 6 à 7 weken aan 
een nieuw thema. Dit kan zijn: We 
gaan op Safari!, Heel Holland bakt!,
We gaan met het vliegtuig! etc. 
Het is heel zinvol dat kleuters 
ontdekken door te zien en voelen. 
Er zullen daarom regelmatig 
excursies zijn of mensen 
uitgenodigd worden om over een 
bepaald onderwerp te vertellen. 
 
Oudergesprekken
Twee keer per jaar worden er 
oudergesprekken gevoerd.
Natuurlijk kunt u tussendoor ook 
altijd een afspraak maken met de 
leerkracht.



Opvoeden 
Opvoeden valt niet altijd mee. 
Wellicht kunnen wij helpen om 
uw probleem op te lossen. Een 
adres waar u iets aan zou kunnen 
hebben is “Centrum voor jeugd en 
gezin”, Jan Luykenstraat 8, 0180 - 
43 39 44. Hier zitten mensen die u 
kunnen helpen bij problemen in de 
opvoeding.

 We hopen dat alles wat 
duidelijker is geworden via dit 
boekje. Mocht u toch nog vragen 
hebben, dan bent u na schooltijd 
altijd van harte welkom. 


