
 

                                                                        

 

 

• De kinderen kunnen de jassen aan de kapstok boven bij de houten trap ophangen bij de juiste groep 

en bij het eigen plaatje. We raden u aan om jassen of andere losse kledingstukken te voorzien van een 

naam. Indien wenselijk kunt u gebruik maken van een luizenzak. 
 

• De kinderen mogen elke ochtend iets te eten en te drinken meenemen. Doe het “10-uurtje” in een 

(kleine) rugzak of tas. Deze leggen we in de verzamelmanden bij de groep. Geef a.u.b. niet teveel mee! 

Het liefst 1x fruit of een gezonde boterham en iets te drinken (geen zoete of koolzuurhoudende 

dranken). Graag fruit geschild / gesneden meegeven. 
 

• De kinderen in de onderbouwunit hebben ook gymles. Deze wordt gegeven door onze vakleerkracht 

bewegingsonderwijs meneer Stefan. De kinderen hebben daar gymschoenen voor nodig. We zouden 

het fijn vinden als deze gymschoenen geen zwarte zolen hebben. Klittenband of elastiek i.p.v. veters 

heeft onze voorkeur. De gymschoenen blijven op school. Schrijf duidelijk de naam van uw kind erop. 

Wij willen u vriendelijk vragen zelf te controleren of de gymschoenen nog de juiste maat hebben 

(kindervoeten groeien snel!). 
 

• Er is op ons kindcentrum een bibliotheek / speelotheek aanwezig waar de kinderen gebruik van 

mogen maken. Uw kind krijgt een biebtas en een pasje. Het pasje blijft in de bieb zodat ook u binnen 

kunt lopen om boeken en/of speelgoed te lenen. 
 

• Geef de kinderen a.u.b. geen speelgoed mee naar school! Dit om teleurstellingen te voorkomen.  
 

• Bij de verjaardag van uw kind mag er natuurlijk getrakteerd worden. We willen u erop wijzen dat we 

alleen gezonde traktaties mogen uitdelen. Er is in onze unit een ideeënmap aanwezig als u een gezonde 

traktatie zoekt. Let op: alleen 1 eenvoudige traktatie is genoeg.  
 

• Als uw kind ziek is verzoeken wij u, voor schooltijd, de ziekmelding door te geven aan onze 

administratie (Inge) via telefoonnummer: 073 - 6494791. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig 

dus mocht u voor uw kind verlof willen dan is een  officiële aanvraag niet nodig. Geef dit dan a.u.b. 

wel door aan de groepsleerkracht. Wanneer uw kind 5 jaar wordt, is het volgens de wet leerplichtig en 

verwachten wij dat hij/zij elke dag aanwezig is (let op: ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een boete). 

U kunt een formulier (verlofaanvraag) bij onze administratie ophalen en ingevuld inleveren.   
 

• Bij het groepslokaal van uw kind ligt een agenda waarin mededelingen voor de leerkracht kunnen 

worden genoteerd. Denk hierbij aan incidenteel gebruik van TSO of BSO, tandarts- of doktersbezoek, 

extra verlof of als uw kind door iemand anders opgehaald wordt. 
 

• Als u uw kind komt ophalen kunt wachten op de schoolboulevard achter het poortje aan het eind van 

het speelplein (ter hoogte van het schuurtje). De kinderen worden om 12.00 (woe. 12.15) uur en om 

15.30 uur, onder begeleiding, naar beneden gebracht (mits zij op school bij de TSO blijven). Wij sturen 

de kinderen 1 voor 1 naar u toe. Wij vragen u vriendelijk, ook bij slecht weer, niet op het schoolplein 

te wachten. Dit i.v.m. het overzicht bij het ophalen. Graag daarvoor uw begrip. Woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. 
 

• U kunt informatie verwachten per brief, per e-mail of via een bericht op onze groepsapp “Klasbord”. 

Kijk a.u.b. ook regelmatig op de muur / deur van het groepslokaal. Wij vinden het belangrijk dat uw 

persoonlijke gegevens (b.v. telefoonnummers, woonadres, gezinssituatie) “up-to-date” blijven. Geef 

wijzigingen tijdig door! Voor schooltijden, vakanties en overige informatie kunt u de schoolgids 

raadplegen of kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.   
 

We wensen u en uw kind een heel fijne tijd op ons kindcentrum! 

 

  Informatie voor ouders van nieuwe kleuters. 


