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Extra informatie
(met handige tips en nuttige weetjes)


De kinderen uit groep 1/ 2 gaan bij het in- en uitgaan van de school door de achterdeur. Op het
krijtbord staat informatie zoals: wanneer er luizencontrole is, wat voor speelgoed de kinderen
op vrijdag (= speelgoeddag) mee mogen nemen, aankondiging van uitstapjes en vragen/
mededelingen van de juffen



Normaal gesproken komt iedere laatste donderdag van de maand, de nieuwsbrief uit voor de
hele school. Deze krijgt u per mail opgestuurd.



Groep 1/ 2 maakt gebruik van de speelzaal in school. De kinderen hebben hiervoor een tas met
gympjes nodig. Deze kunnen in de klas blijven.



Rond tien uur gaan wij drinken en eten. Geeft u alstublieft (als uw kind honger heeft) fruit of
een koekje mee en geen snoep of chocolade. Het is handig om een sticker met de naam van het
kind erop te plakken. Woensdag is fruitdag op school. De kinderen mogen dan wat drinken en
een stukje fruit mee.



Bij verjaardagen (4de verjaardag viert het kind nog op de peuterspeelzaal) verzoeken wij u ook
om een zo gezond mogelijke traktatie te kiezen (denk er bijvoorbeeld aan dat er niet teveel
suiker/kleurstof inzit). In groep 1/ 2 beginnen we meteen met de verjaardag. Er mag hierbij één
ouder aanwezig zijn.



Bij verjaardagen en feestje in de familie, kan in overleg met de juf iets gemaakt worden. Wij
beperken ons tot grootouders, ouders, broer en zus.



Bij het gebruik van het toilet, moeten alle kinderen zitten. De kinderen thuis alvast laten
oefenen om alles zelf te regelen is handig. Kunnen ze geen knoop los/vast maken, dan helpt de
juf of hun verzorgkind.



In de hal langs de muur en in de garderobekasten in de hal zijn de kapstokken. Iedere klas heeft
een eigen kapstokken. Ieder kind krijgt een eigen sticker aangewezen voor zijn/haar plek. Ook
is het handig als kinderen zelf hun jas aan en uit kunnen trekken.



Ieder kind krijgt een eigen “verzorger” wanneer hij/zij op school komt; het verzorgkind helpt bij
van alles en loopt mee in de rij naar de gymzaal.



De school is vanaf 8.20 uur open. De les begint om 8.30 uur. Neemt u op tijd afscheid? Bij het
afscheid nemen van uw kind adviseren wij altijd dat 1 x zwaaien voor het raam voldoende is.



Bij het uitgaan van de school komt de leerkracht met de groep naar buiten. U mag achter de
groene streep blijven wachten. In principe wachten wij 5 min. buiten en gaan dan weer naar
binnen. Zorg dat u niet te vroeg en niet te laat komt! Vergeten spullen, gymtassen etc. mag u
zelf indien nodig uit de klas halen. Belangrijke post en soms ook de werkjes etc. leggen wij op
de tafel van uw kind zodat u dat om 8.30 en/of 13.00 uur zelf kan meenemen (of geven wij
mee).



Op het prikbord (tegenover het krijtbord) hangt nuttige schoolinformatie. O.a. de startkrant
met belangrijke informatie voor u en uw kind wanneer u voor het eerst op de basisschool komt.

