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Agenda augustus:  

20 augustus tot 7 september: Kennismakingsgesprekken ouders-leerkrachten  



20 augustus:  Eerste schooldag  

21 augustus:   Offerfeest  

22 augustus:  Hoofdluiscontrole 

3 september:   Nieuwsbrief 

  

Beste ouders en verzorgers van kindcentrum Het IJzeren Kind,  

  

Start nieuwe schooljaar  

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Het is fijn om straks iedereen weer in goede 

gezondheid terug te zien! Daarnaast zullen er ook weer nieuwe leerlingen bijkomen. Wij willen 

hen van harte welkom heten op ons kindcentrum. Maandag 20 augustus gaan de deuren iets 

eerder open (om 8:10u). U bent van harte welkom om uw kind naar zijn/haar nieuwe klas te 

brengen. Vanaf dinsdag 21 augustus gaan de deuren weer gewoon om 8:20u open. U kunt dan 

uw kind uit groep 1-2 mee naar binnen begeleiden. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig 

naar de klas, maar de eerste week mag u gerust nog even meelopen. Om 14:00u kunt u uw 

kind buiten opvangen. Mocht u even een kijkje in de klas willen nemen, bent u dagelijks welkom 

van 14:00 tot 14:15u. Deze tijd is niet bedoeld voor een gesprek met de leerkracht. Daarvoor 

kunt u een afspraak maken.   

 

Afscheid nemen in de onderbouw 

In de kleutergroepen is het gebruikelijk dat ouders hun kind iedere dag naar de klas kunnen 

brengen. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om afscheid te nemen in de groep. Bij binnenkomst 

zorgt de leerkracht ervoor dat alle kinderen worden begroet met het geven van een hand, een 

persoonlijk contact. Het kan wisselend zijn of de leerkracht start met het binnenspelen of een 

activiteit in de kring. Bij een start in de kring vinden wij het belangrijk dat kinderen zich daar veilig 

voelen en dat onze aandacht uit kan gaan naar hen. De kring is een rustige plek waar zij kunnen 

wachten totdat de school gaat beginnen. Daarom willen wij u vragen om buiten de kring afscheid 

te nemen van uw kind. 

Mocht er een belangrijke mededeling zijn of een vraag, dan ligt er bij de ingang van de klas een 

medelingschriftje en uiteraard kunt u altijd na schooltijd ons even aanspreken. Wij hopen op uw 

medewerking en begrip.  

  

Parkeren van de fietsen  

De fietsen moeten zoveel mogelijk in de fietsenrekken geplaatst worden. De fietsenrekken die 

dicht bij de hoofingang staan, zijn bedoeld voor medewerkers en ouders die hun kind op de fiets 

naar school brengen. Kinderen die door de hoofdingang naar binnen komen, kunnen hun 

fietsen plaatsen in de nieuwe rekken op het grasstrookje onder het raam van de klassen. We 

willen zo voorkomen dat de stoepen geblokkeerd worden en buurtbewoners last van ons 

hebben.  

  



Eten en drinken  

Als gezonde school stimuleren wij gezond eten en drinken. Uw kind mag voor de ochtendpauze 

iets te drinken (in een beker of flesje, zonder prik), fruit en/of groente meebrengen en voor de 

middag brood, een schoolkoek (zonder chocolade) zoals een Sultana of ontbijtkoek; geen 

snoep of koek.  

 

Het gymrooster 2018-2019  

Maandag Kleuters Kleuters 

 Kleuters Kleuters 

 Kleuters Kleuters 

 Kleuters Kleuters 

   

Dinsdag Groep 6c Groep 7b 

 Groep 3b Groep 3a 

 Groep 4b Groep 4a 

 Groep 4c Groep 6b 

 Groep 5c Groep 6a 

 Groep 7c Groep 7a 

   

Woensdag Groep 6a Groep 3a 

 Groep 8a Groep 3c 

 Groep 8c Groep 4a 

 Atelier 1-2/5-6 Atelier 1-2/5-6 

 Atelier groep 3-4/7-8 Atelier groep 3-4/7-8 

Na school Gymplus/SportExtra  

   

Donderdag Groep 7c Groep 6c 

 Groep 3c Groep 3b 

 Groep 5a Groep 4b 

 Groep 5b Groep 4c 

 Groep 5c Groep 8a 



 Groep 8b Groep 8c 

   

Vrijdag Groep 5a Groep 1-2a 

 Groep 5b Groep 1-2b 

 Groep 6b Groep 1-2c 

 Groep 7a Groep 1-2 d 

 Groep 7b Groep 1-2e 

 Groep 8b Groep 1-2f 

  

  

Gymkleding en douchen  

De kinderen van groep 3 tm 8 dragen tijdens de gymles gymkleding en gymschoenen (met een 

witte zool). Kleuters dragen geen speciale gymkleding, maar dragen gymschoenen met 

klittenband. De gymschoenen van de kleuters blijven op school.  

Na het gymmen is er een mogelijkheid voor de kinderen om te douchen. Dit wordt vanuit school 

niet verplicht, maar er is wel tijd en gelegenheid voor. Kinderen mogen ook deodorant 

gebruiken, maar spuitflessen zijn verboden.  

  

Gevonden voorwerpen  

We willen de school graag opgeruimd houden. Dagelijks ruimen we de hallen en gangen op. 

Jassen en tassen die zijn blijven liggen kunt u vinden bij de gevonden voorwerpen bij de 

kleedkamers in de kelder. Rond de vakanties stallen wij de gevonden voorwerpen uit. Als de 

eigenaar zich niet binnen een week heeft gemeld, gaan ze naar het goede doel (OV-container).  

  

Plattegrond van de groepen  

De plattegronden van de groepen voor dit jaar vindt u op buitendeuren.  

 

Personele ontwikkelingen 

Na de vakantie gaat Nawal Atfane nog niet beginnen. Zij wordt vervangen door haar duo-collega 

Linda van der Doelen. Linda zal de groep totdat Nawal weer komt werken fulltime begeleiden. 

Elmar Knapen heeft de komende periode nog ouderschapsverlof op maandag. Peter van Dijk zal 

hem deze periode vervagen. 

Eline Schmidt is nog met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Marlous Mobach. 

 
Informatieavond 

Ook dit schooljaar wordt er weer een informatiebijeenkomst per leerjaar ingepland. Omdat u 

wellicht kinderen heeft in verschillende groepen, hebben we er voor gekozen deze op 



verschillende data te plannen. In de volgende nieuwsbrief staat wanneer welke klas aan de 

beurt is.  

 

Kennismakingsgesprekken groep 3 tot en met 8 

Ook starten we dit schooljaar weer met kennismakingsgesprekken. Dit is een gesprek zonder 

uw kind. Hiervoor komt in de eerste schoolweek een inschrijflijst bij de klaslokalen op school te 

hangen. Vergeet dit niet in te vullen. De kennismakingsgesprekken vinden plaats tussen 15:00 

en 16:30u. U kunt dan niet alleen kennismaken met de leerkracht van uw kind, vertellen over uw 

kind, maar ook telefoonnummers en email-adressen uitwisselen e.d. Om u hierbij te helpen 

hebben we samen met de werkgroep Educatief Partnerschap een voorbereidingsformulier 

ontwikkeld, welke u vooraf thuis kunt invullen. We vinden dit gesprek heel belangrijk. Hoe goed 

de leraren de overdracht over de kinderen ook doen, u kan ons als ouder het allerbeste 

informeren over uw kind.  

 

Kennismakingsgesprekken groep 1-2 

Bij de kleutergroepen blijven sommige kinderen in dezelfde groep. Een kennismakingsgesprek 

met de leerkracht is voor deze kinderen niet meteen nodig. Toch willen wij u natuurlijk de kans 

geven om met de leerkracht van uw kind te spreken. We willen u vragen dat mondeling aan de 

leerkracht kenbaar te maken. Samen met haar kunt u dan een datum voor een gesprek over uw 

kind plannen.  

Voor nieuwe kleuters, of kleuters die in een nieuwe groep zijn geplaatst is een 

kennismakingsgesprek natuurlijk wel noodzakelijk. U kunt uw kind opgeven op de inschrijflijst 

die vanaf komende week op de klasdeur hangt. 

Om u te helpen zullen de leerkrachten op de lijst aangeven met welke ouders zij een 

kennismakingsgesprek willen voeren. 

 

Vervolggesprekken op maat 

Nieuw dit jaar is dat we de vervolggesprekken meer op maat gaan afstemmen. Dit betekent dat 

u na het eerste gesprek met de leerkracht van uw kind, meteen een vervolggesprek afspreekt. 

Afhankelijk van de behoeften van u en/of de leerkracht kan dat bijvoorbeeld al na een maand, of 

twee maanden of langer zijn. De vervolggesprekken vinden in principe plaats met u en uw kind 

(ouder-kind-leerkracht).  

Het gesprek wordt aan het eind van het eerste gesprek afgesproken. Vergeet uw agenda dus 

niet mee te nemen naar het gesprek. 

 

Hoe blijft u op de hoogte? 

We willen u graag goed informeren.  

Hopelijk heeft u onze “IJzeren Kind-app” al gedownload en bent u een enthousiaste gebruiker. 

Via dit bericht willen wij u mededelen dat we grote nieuwe functionaliteiten hebben toegevoegd 

aan onze app, namelijk een Persoonlijke Inbox en de vervanger van Klasbord: Klassenboek. 



Achter deze nieuwe buttons kunnen wij u persoonlijke berichten sturen, en sturen we voortaan 

de groepsberichten, die de klas(sen) van uw kind(eren) aangaan. In Klassenboek  

berichten we over de dagelijkse gang van zaken in de klas zoals u gewend bent van Klasbord. 

Vanuit de oudervereniging is de vraag gekomen om de communicatiekanalen te verduidelijken. 

Doordat het niet altijd duidelijk was welke informatie via welk kanaal gecommuniceerd werd 

hebben we gezocht naar een oplossing. 

  

Waarom hebben we dit gedaan? 

Er zitten grote voordelen aan de Persoonlijke Inbox. Allereerst hoeven we u hierdoor niet meer 

zo vaak te mailen en kunt u echt alles omtrent uw kind in de app lezen. Ten tweede kunnen we 

door middel van de Persoonlijke Inbox uw privacygevoelige gegevens beter beschermen. 

Aangezien u een eigen inlog krijgt die u koppelt aan uw kind(eren), weten wij voor welke 

groepen u informatie nodig heeft. U ontvangt alleen nog informatie van de klassen die voor u 

van toepassing zijn. Tot slot vereenvoudigt het proces voor u ook enorm. U hoeft bij de wisseling 

van het schooljaar geen instellingen meer te wijzigen, dit gaat automatisch! 

  

Wat moet u hiervoor instellen? 

Om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Inbox, moeten wij dus weten wie u bent. We vragen u 

dan ook om uzelf aan te melden in de app. Dit doet u door op de button ‘Persoonlijke inbox’ of 

‘Persoonlijke pagina’ te klikken en vervolgens te klikken op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens 

vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van uw kind in. 

Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere BSN cijfers toevoegen, 

indien u meerdere kinderen heeft op onze school. 

Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. Controleer ook even uw spambox. 

Hier kunt u vervolgens mee inloggen. Na het inloggen is ook automatisch het onderdeel 

Klassenboek geüpdatet. U ziet nu alleen nog de klassen waar uw kind(eren) inzit(ten). Kijk het 

filmpje voor de instructie: Instellen Persoonlijke inbox 

  

In deze nieuwsbrief vindt u het toestemmingsformulier in verband met de nieuwe privacywet 

(AVG). Dit hebben we nodig om gebruik te kunnen maken van Klassenboek. U kunt dit formulier 

getekend teruggeven aan de leerkracht of met een digitale handtekening mailen naar de eigen 

leerkracht.   

  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u net zo enthousiast bent 

met deze ontwikkeling als dat wij zijn. 

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 

gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 

lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 

https://youtu.be/I-kqnML-RK0


 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 

leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 

foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind 

op internet verschijnen. 

 

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 

van uw zoon/dochter. Wilt u dit met uw kind meegeven naar school of voorzien van een 

(digitale) handtekening terugzenden naar de leerkracht van uw kind? 

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend 

zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les 

van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 

toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen 

we contact met u op. 

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 

moment alsnog toestemming geven.  

  

Nieuwsbrief  

Eens per maand zullen wij een algemene nieuwsbrief maken. Om deze te ontvangen moet u 

zich aanmelden bij de app van het IJzeren Kind. 

In het begin (tot de herfstvakantie) zullen we de nieuwsbrief ook nog toesturen via de mail. Zorgt 

u er voor dat het juiste mailadres in ons leerlingvolgsysteem staat. Ook als u van mailadres 

wisselt, graag een mailtje naar onze administratief medewerkster Jacqueline Kivits 

(jacqueline.kivits@signumonderwijs.nl). Als het adres klopt, moet u de nieuwsbrief ontvangen. 

Bij sommige ouders komt de nieuwsbrief echter in de spam-box. Wilt u dit controleren als u de 

nieuwsbrief niet krijgt?  

  

Website  

Iedere nieuwe nieuwsbrief plaatsen we ook op de website van KC het IJzeren Kind: www.kc-

hetijzerenkind.nl Op deze website vindt u ook de notulen van de MR, leerlingenraad, OV en de 

schoolgids. De nieuwe website gaat binnenkort online. 

 

  

http://www.kc-hetijzerenkind.nl/
http://www.kc-hetijzerenkind.nl/
http://www.kc-hetijzerenkind.nl/
http://www.kc-hetijzerenkind.nl/


Toestemmingsformulier 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  

 

 

dat foto’s en video’s door Kindcentrum Het IJzeren Kind gebruikt mogen worden: 

 

o in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender; 

o op de website van de school; 

o in de (digitale) nieuwsbrief; 

o op de app van het Kindcentrum onder Klassenboek; 

o in de klas (verjaardagskalender, etc.). 

 

 

 

 

Datum:     .............................................................................. 

 

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 

 

 

Indien gewenst, tweede ouder/verzorger: 

 

Datum:    .............................................................................. 

 

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 


