Praktische zaken groep 1-2
-

We hebben een continurooster. Op maandag, dinsdag en donderdag (en vrijdag voor
de groepen 3-8) lunchen de kinderen op school.
De schooltijden:
Maandag
08:30 uur – 14:30 uur
Dinsdag

08:30 uur – 14:30 uur

Woensdag

08:30 uur – 12:30 uur

Donderdag

08:30 uur – 14:30 uur

Vrijdag

08:30 uur – 12:00 uur (voor de groepen 1-2)
08:30 uur – 14:30 uur (voor de groepen 3-8)

-

-

-

Om 08:30 uur starten wij met de lessen. Vanaf 08:20 uur mag uw kind naar binnen
komen.
De kinderen worden aan het einde van de dag door de leerkracht naar het
schoolplein gebracht. Hier mag u uw kind ophalen.
Tijdens de pauzes eten we gezamenlijk met de kinderen.
We willen u vragen om tassen, bekers, broodtrommels en fruitbakjes te voorzien van
naam.
We verwachten dat de leerlingen zindelijk zijn en zelfstandig het toilet kunnen
bezoeken.
De kleutergroepen maken wekelijks gebruik van de speelzaal. Wij willen u vragen om
gymschoenen mee naar school te geven, het liefst met klittenband en voorzien van
naam. De gymschoenen bewaren we op school, zodat we op ieder moment gebruik
kunnen maken van de schoentjes.
Wij vragen u om een ziekmelding voor schooltijd aan de leerkrachten door te geven.
Voor vragen over verlof verwijzen wij u naar de directie.
Ongeveer zes weken nadat uw kind op school is gestart, vindt er een intakegesprek
plaats met de leerkracht(en). Hiervoor wordt u door de leerkrachten uitgenodigd.
We beschikken over verschillende manieren om met u als ouder te communiceren.
Klasbord gebruiken we om informatie met u te delen over de dagelijkse gang van
zaken in de groep. Heeft u nog geen toegang tot de Klasbordpagina van uw kind,
neem dan contact op met de groepsleerkracht. Schoolbrede zaken worden via de
mail verstuurd. We bundelen dit zoveel mogelijk in de maandelijkse nieuwsbrief.
Instromers vieren geen verjaardag op school. Uit ervaring blijkt dat een
verjaardagsfeest op school teveel spanningen geeft.

