
 

  

 Informatieboekje 
Unit 1 



 

 
Wij heten jullie en jullie kind van harte welkom op onze brede dorpsschool. 
Voor het eerst naar de basisschool gaan is een hele beleving voor kinderen.  
De eerste schooldag is niet alleen spannend voor jullie kind, maar ook ouders 
hebben vaak vragen over de praktische zaken omtrent het naar school gaan. 
Daarom hopen we door middel van dit informatieboekje al een aantal 
vraagtekens bij jullie weg te nemen. Mochten er na het lezen van dit boekje 
nog vragen zijn, kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van jullie 
kind. 
 

 
De schooltijden voor unit 1 zijn:  
 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag van 08.45 tot 14.15 uur. In de nieuwsbrief 
van 9 juli 2020 komt er meer informatie over de 
vrije dagen die de jongste kinderen nog 
krijgen/op kunnen nemen.  
 
De exacte data van studiedagen en andere 
bijzonderheden kunnen jullie vinden in onze schoolkalender op onze website. 
 

 
Om 08.35 uur begint de inloop en komen de kinderen binnen in hun eigen 
stamgroep en gaan lekker lezen in de boekjes uit de leesbakken. Bij iedere 
stamgroep staat een bak waar de kinderen hun eten en drinken in kunnen 
doen. We vinden het belangrijk dat ieder zich ‘welkom’ voelt en geven dus elk 
kind aandacht als het binnen komt. 
 
We openen rond 08.45 uur kort in de kring: Wat gaan we vandaag doen? Welke 
dag, datum en jaartal is het? Wie worden de hulpjes van de dag? We geven de 
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kinderen de tijd te vertellen over hun eigen leven en zijn benieuwd wat ze 
beleefd hebben. 
 
Om 09.00 uur start de taalwerktijd. We beginnen met een activiteit in de 
stamgroep. Dit kan zijn het aanbieden van een nieuwe letter, een verhaal, een 
kringactiviteit vanuit het thema om bijvoorbeeld samen op verhaal te komen.  
Hierna verdelen de kinderen zich over de oranje en groene werkplaats.  
De oranje werkplaats is vooral zo ingericht om de wereld spelend te ontdekken. 
Hier kiezen de kinderen via het digikeuzebord voor een activiteit in de 
verschillende hoeken. Tijdens het werkmoment wordt in de kleine kring een 
specifiek taaldoel aangeboden door de leerkracht.  
 
In de groene werkplaats werken kinderen aan hun lees- en schrijfdoelen. In 
kleine groepjes krijgen de kinderen instructie op maat. Daarnaast is er de 
ruimte om verder te werken aan hun doelen door bijvoorbeeld op de computer 
te werken of door keuzeactiviteiten te kiezen uit de taalkast. 
 
Rond 10:00 uur is het tijd voor rust en buiten spel. We eten en drinken samen 
in de kring. Na dit rustmoment gaan we met beide groepen fijn naar buiten. 
 
De volgende werktijd start om 11:00 uur. In dit blok is specifieke aandacht voor 
de rekenontwikkeling. We werken hier op dezelfde wijze als aan de taaldoelen. 
 
Rond 12:00 uur eten we samen boterhammen. De eerste 7 minuten doen we 
dit in stilte. Vervolgens leest de leerkracht nog een verhaal voor of kijken we 
school tv.  
 
Om 12:30 spelen we samen nog even buiten.  
 
Om 12:45 uur starten we met een stamgroepkring. Activiteiten op zo’n 
moment kunnen zijn; voorlezen uit een boek rond het thema, een muziekles, 
aandacht voor gedragsverwachtingen, een spel spelen, iets afmaken. 
 
Rond 13:15 uur gaan we thematisch werken in beide werkplaatsen. Kinderen 
mogen zelf een keuze maken via het digikeuzebord.  
 
Het laatste kwartiertje van de dag evalueren we samen in de eigen stamgroep: 
Wie heeft er iets heel leuks, spannends, bijzonders geleerd of gedaan en wil dit 
delen met anderen. Op vrijdag grabbelen we onze logeerdieren, Pien de poes 
en Buddy de hond, waarna we fijn weekend gaan houden. 



 

 
Op vrijdagochtend gaan we gymmen. Onze jongste kinderen gymmen in onze 
speelzaal op het voorplein. De oudere kinderen van de stamgroep worden op 
deze ochtend met de bus opgehaald om naar gymzaal Oosterheijdenhal te 
gaan in Oosterhout.  
 
De eerste periode zal jullie kind dus op school gymmen. Hiervoor hoeft niet 
speciaal een gymtas meegenomen te worden. Het zou wel fijn zijn als jullie kind 
op deze dag gemakkelijke kleding aan heeft. De meeste kinderen gymmen in 
legging of joggingbroekje met hemd. Het is dus aan te raden om op deze dag 
geen strakke spijkerbroek aan te doen. Daarnaast mag jullie kind een paar 
gymschoenen meenemen voorzien van naam. Deze schoenen blijven in de 
speelzaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wanneer jullie kind ziek is, kunnen jullie dit voor schooltijd melden op het 
volgende  telefoonnummer 0162-455472 
 
Bij medische afspraken kunnen jullie dit van tevoren even persoonlijk of via een 
mailtje aan de leerkracht doorgeven.  
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Bij verlof voor speciale gelegenheden (zoals een feest of vakantie) dienen jullie 
een verlofbrief aan te vragen bij de directie. Deze ontvangen jullie retour met 
daarop de reden voor afwijzing of toekenning. 
 

 
Wij hebben bij ons op school ook een voorschoolse en naschoolse opvang. Dit 
is bij ons op school geregeld door Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO). 
Heb je dus vragen over 1 van deze vormen van opvang dan kan je je wenden 
tot SKO. De website is: www.kinderopvangoosterhout.nl 

 
Op maandagochtend mogen de kinderen iets mee naar school nemen om aan 
de andere kinderen te laten zien. Soms helpt het 
kinderen om uitgebreider te kunnen vertellen 
over het weekend als zij bijvoorbeeld een boekje 
bij hebben van iets waar ze geweest zijn.  
 
Op de andere dagen kan iets nieuws wel bij de 
deur even aan de leerkracht getoond worden, 
maar gaat dit daarna meteen in de tas of mee 
naar huis. 
 

 
Bij de start van elk schooljaar krijgen jullie een formulier mee betreffende de 
adresgegevens. Jullie worden verzocht dit formulier ingevuld te retourneren 
aan de leerkracht. Deze gegevens zijn noodzakelijk om in geval van een 
calamiteit contact met jullie op te kunnen nemen. Uiteraard is het van belang 
dat deze gegevens up-to-date zijn. Wanneer er zich wijzigingen in deze 
gegevens voordoen, verzoeken wij jullie dit zo spoedig mogelijk schriftelijk door 
te geven. 
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Na het eerste oefenmoment krijgen jullie een toestemmingsverklaring mee 
voor Klasbord. Klasbord is een communicatietool waarmee de leerkrachten 
belangrijke informatie betreffende de groep delen.  
 
Ook komen er geregeld berichten en foto’s op van 
alles wat de kinderen in de stamgroepen beleven.  
 
De aanmeldcode voor klasbord 1-2-3 is: Q42-Z6A 
 

 
Wanneer jullie kind op school komt, wordt er verwacht dat hij of zij zindelijk is.  
We gaan er ook van uit dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen en 
zelf hun billen kunnen afvegen, zodat de leerkracht goed toezicht kan houden 
op en begeleiding kan geven aan de groep. We vragen jullie als ouders dan ook 
dit goed met ze te oefenen.  
Ook zou het in verband met een rustige start fijn zijn wanneer jullie er met 
jullie kind een gewoonte van maken om vóór het naar school gaan nog even 
thuis gebruik te maken van het toilet. Natuurlijk helpt de leerkracht wel met 
het los- en vastmaken van moeilijke knopen, ritsen of riemen.  
Mocht jullie kind toch een keer een ongelukje hebben, hebben we 
verschoonkleren op school. Voor kinderen die nog vaak een ongelukje hebben, 
is het handig om een setje schone kleren in hun tas mee te geven. 
 

 
 
Om hoofdluis op school zoveel mogelijk te 
voorkomen, worden alle kinderen steeds in 
de eerste week na iedere schoolvakantie 
door hulpouders gecontroleerd op hoofdluis. 
Het is prettig als jullie kind op die dag geen 
staartjes, speldjes of gel in de haren heeft. 
Zodra er hoofdluis geconstateerd wordt, 
krijgen jullie dit dezelfde dag te horen, zodat jullie, jullie kind meteen kunnen 
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behandelen. Mochten jullie willen helpen bij deze controle, kunnen jullie dit 
doorgeven aan de leerkracht van jullie kind. 
 

 
Hopelijk hebben jullie door middel van deze informatie een beeld gekregen van 
unit 1. Mochten er toch nog vragen zijn kunnen jullie altijd terecht bij de 
leerkracht van jullie kind. Jullie kunnen dan ook altijd binnen lopen om een 
afspraak te maken om na schooltijd even met elkaar te spreken. Dit kan 
uiteraard ook via de mail. Nadat jullie kind een aantal weken heeft 
meegedraaid in de groep zal de leerkracht contact met jullie opnemen voor een 
kennismakingsgesprekje en om de eerste weken te bespreken. 
 
We wensen jullie en jullie kind een prettige start en veel plezier op onze brede 
dorpsschool. 
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