INFOKAART
Schooltijden en overblijven
Maandag
08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Dinsdag
08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Woensdag 08.30-12.00 uur
Donderdag 08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Vrijdag
08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
De vrije dagen en het vakantierooster kunt u vinden op de schoolkalender.
•
•
•

•

•

Inloop van 8.25-8.30u . Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is, te laat komen verstoort
de rust in de klas.
Tussen de middag verzamelen we om 12.55u op de kleine speelplaats en gaan de
kinderen in een rij met hun eigen leerkracht naar binnen.
Het overblijven wordt verzorgd door Brood en Spelen. U kunt uw kind aanmelden
via de website. Via deze website geeft u ook aan als uw kind afwezig is en wel staat
ingedeeld.
Voor de BSO hebben de leerkrachten een lijst hangen, geef daarom door aan de
leerkracht als uw kind naar de BSO gaat, zo kan de leerkracht uw kind na schooltijd
overdragen aan de BSO.
Om 15.00uur komt de leerkracht met de kinderen naar de kleine speelplaats. Iedere
klas heeft zijn eigen vaste plek. Kinderen geven de leerkracht een hand voordat ze
vertrekken, zodat de leerkracht een overzicht heeft of een kind niet alleen weg gaat.

Werkdagen:
Werkdagen 1a: Joop werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Anita werkt op donderdag
en vrijdag.
Werkdagen 1b: Anoeska werkt fulltime
Werkdagen 1c: Bjorn werkt fulltime en start in januari 2021
Algemene regels
• Voor de “fruitpauze” vinden wij het fijn als u fruit meegeeft, liever geen koeken en
zeker geen snoep.
• Kinderen mogen de hele dag, als ze dat willen water drinken in de klas.
• Uw kind mag na een verjaardag of na sinterklaas speelgoed mee naar school nemen,
andere dagen liever niet.
• Wilt u doorgeven wanneer uw kind ergens allergisch voor is.
Voor het eerst naar school
• Wilt u voor de gymlessen uw kind een tasje met gymschoenen met klittenband of
elastiek meegeven, deze blijft op school. De gymlessen zullen twee keer per week
gegeven worden door vakdocent: Mark. Voor elke vakantie, gaan de
tassen mee naar huis.
• Er wordt verwacht dat uw kind zindelijk is als het naar school komt,
daarbij hoort ook zelf billen afvegen.
• Na 6 weken volgt een kennismakingsgesprek waarvoor
u door de leerkracht wordt uitgenodigd.

Feestjes
• De eerste verjaardag die kinderen op school vieren, is hun 5de verjaardag. Met
uitzondering van de kinderen die na de zomervakantie gelijk starten en nog vier
worden. De kinderen mogen in overleg hun verjaarjaardag in het klein vieren. U kunt
met de leerkracht overleggen wanneer u het feestje wilt vieren! U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het feestje duurt tot ongeveer 9.00 uur. Wij
willen u vragen de traktatie van uw kind eenvoudig en gezond te houden. Bij
voorkeur geven wij de traktatie aan het einde van de dag mee naar huis.
• Wilt u uitnodigingen voor kinderfeestjes niet uitdelen in de klas,
om teleurstellingen bij andere kinderen te voorkomen.
• Bent u als papa of mama jarig, geef dan een datum op een briefje mee,
zodat uw kind een cadeautje kan maken op school. Graag 1 week van
tevoren
i.v.m. de planning.
Informatie
• Schatkist: alle domeinen van kleuteronderwijs komen aan bod van rekenen en taal
tot beeldende vorming en muziek. Meer informatie hierover op: www.schatkist.nl
In het nieuwe schooljaar gaan we starten met Positief schoolklimaat (PBS).
Pestprotocol: door de hele school wordt eenduidig gereageerd op pestgedrag.
Vertrouwenspersonen: Nico van Heijkelom, Inge de Wit, Anoeska van Esch.
Levensbeschouwing: catechese, waarden en normen, op basis van
gelijkwaardigheid en respect, komen aan de orde.
Ouderhulp
Ook dit jaar hopen wij weer op uw hulp te kunnen rekenen.
Wij zijn op zoek naar:
• een of twee klassenouders
• ouders die willen luizenpluizen na iedere vakantie (tijdstip in overleg)
• ouders die voor onze groepen biebboeken willen lenen en inleveren.
•
•
•
•

Natuurlijk zijn we ook opzoek naar ouders die willen rijden/begeleiden tijdens uitstapjes,
maar daar benaderen we u t.z.t. wel over.
Zou u ons in een van deze taken willen ondersteunen, dan horen we dat graag per mail.
Hoe meer ouders, hoe lager de belasting, want dan kan er gerouleerd worden.
Contact
• U wordt op de hoogte gehouden via de mail, teams of de schoolapp.
• Wanneer uw kind ziek is, kunt u uw kind ziekmelden via de schoolapp
• De oudergesprekken voor groep 1 en 2 staan eind februari en juli gepland. Heeft u
behoefte aan een extra gesprek, kunt u een afspraak maken met de leerkrachten.
• Mocht er iets zijn binnen de gezinssituatie, vertel het ons dan en maak gerust een
afspraak. Het schept vaak duidelijkheid over het gedrag van uw kind.
• Zijn er problemen omtrent schoolse zaken horen wij het graag, praat niet aan de
poort, maar kom het ons vertellen. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
• Mochten uw gegevens wijzigen, geef dat dan a.u.b. zo spoedig mogelijk aan ons
door.
• Voor contact hierbij onze e-mailadressen
1-2A joop.gulikers@xpectprimair.nl & anita.prince@xpectprimair.nl
1-2B anoeska.vanesch@xpectprimair.nl
1
bjornjanssen@xpectprimair.nl

