
Informatie groep 1/2

Hier treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen nog vragen
heeft, zullen wij deze graag voor u beantwoorden.

SCHOOLTIJDEN
Maandag: 8.30 - 14:15 uur
Dinsdag: 8.30 - 14:15 uur
Woensdag: 8:30 - 12:30 uur
Donderdag: 8.30 - 14:15 uur
Vrijdag: 8.30 - 14:15 uur

NIEUWE KINDEREN
Voor het eerst naar de basisschool is spannend. Voordat een kind 4 jaar wordt, komt hij/zij
eerst 2 dagen wennen. Deze dagen worden in overleg gepland. Is een kind 4 jaar, dan komt
hij/zij iedere dag naar school. Ieder kind ervaart dit anders. Wij zijn samen
verantwoordelijk voor een goede start.



BRENGEN EN HALEN
Elke ochtend beginnen wij om 8.30 uur. De kleuters mogen vanaf 8.20 uur de klas in.
De kleuters komen via de buitendeur van de eigen klas naar binnen. De kinderen hangen
hun jassen op aan de kapstok en zetten hun tas in de bak.

In de kring staan de stoelen klaar. Ieder kind heeft een stoel met zijn/haar eigen plaatje.

Om te voorkomen dat de kinderen in de klas afgeleid worden, vragen wij u bij het ophalen
van uw zoon of dochter buiten het hek te wachten. Zodra de bel gaat, laten wij uw kind naar
buiten, nadat wij oogcontact met u hebben gehad.

Wanneer uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, horen wij dit graag.

ETEN EN DRINKEN
Op de lange schooldagen zijn er twee momenten waarop de kinderen gaan eten en drinken.
Dit is het tussendoortje rond 10 uur. Het liefst fruit of een koek en wat te drinken. Rond 12
uur zullen wij gaan lunchen. Geef uw kind voor de lunch datgene mee wat hij/zij ook
daadwerkelijk op kan eten.



GYM
Wij gymmen in het speellokaal bij de Schakel en krijgen les van een vakdocent.
Voor gym hebben de kinderen gymschoenen (het liefst met klittenband) nodig. De
gymschoenen worden in een tas opgeborgen. Graag voorzien van de naam van uw kind,
want de gymschoenen blijven op school. De kinderen gymmen in hun ondergoed.

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zichzelf kan aan- en uitkleden. Bij lastige knopen,
ritsen en veters worden ze natuurlijk geholpen.

ZINDELIJKHEID
We gaan ervan uit dat uw zoon/dochter zelfstandig naar het toilet kan. Bij structurele
ongelukken wordt er van u verwacht dat u zelf naar school komt om uw kind te verschonen.
U zult hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht.

VERJAARDAGEN
Een verjaardag is voor ieder kind een  belangrijke en spannende gebeurtenis. Daarom
schenken wij aan de jarige extra aandacht. Een verjaardag wordt om 8.30 uur gevierd.
Ouders zijn welkom om foto’s te komen maken. In de ochtendkring wordt er gezongen en de
jarige mag in de klas een traktatie uitdelen. Hierbij moet altijd rekening worden gehouden
met bepaalde allergieën. Informeer hiervoor bij de leerkracht. Ook mag de jarige de klassen
rond.

Wij horen graag wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert. Dit gaat in overleg met de
leerkracht.

Kinderen die 4 jaar worden, vieren dit niet op school. Wij adviseren u het vieren van deze
verjaardag te combineren met het afscheid van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
Natuurlijk wordt er op school wel aandacht aan besteed.

Wij verzoeken u om uitnodigingen voor een verjaardagspartijtje buiten de schooltijden uit te
delen. Dit om teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen te voorkomen.

SPEELGOEDDAG
Om eigen speelgoed op school te laten zien of mee te spelen, hebben wij speciale dagen. Dit
is meestal de donderdag of vrijdag voor een vakantie. Op de andere dagen wordt er in
principe geen speelgoed mee naar school genomen. Geef op een speelgoeddag het
speelgoed in een grote plastic tas mee naar school, zodat de verschillende knutselwerkjes
makkelijk mee naar huis gaan.

VRIJE DAGEN AANVRAGEN
Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Het kan voorkomen dat buiten de vakanties en vrije
dagen voor uw kind extra verlof noodzakelijk is wegens bijzondere omstandigheden. Dit
moet u aanvragen via het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’, dat u kunt  downloaden van
de website. U dient het formulier in te vullen en bij de directeur in te leveren. U moet dit
verzoek een aantal weken van te voren doen. U krijgt het formulier weer terug met daarop
vermeld of u wel of geen toestemming wordt gegeven voor het extra verlof.



INFORMATIEAVONDEN
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij de “Hoe-Wat-Waarom avond”. Tijdens deze
avond wordt u uitgelegd hoe wij de ontwikkeling  van uw kind volgen en begeleiden.

Een aantal keer per jaar organiseren wij een schriftjesavond/ochtend, waarbij u samen met
uw kind in de klas de mappen met werkjes kunt bekijken. Dit is geen moment voor een
individueel gesprek met de leerkracht.

In de maand oktober is er voor de ouders een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt
de ontwikkeling van uw kind in de groep besproken. In februari zal er een rapportgesprek
plaatsvinden. Natuurlijk kunt u altijd tussendoor een gesprek aanvragen.

HOOFDLUIS
Op de woensdag na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Het is
heel prettig wanneer de kinderen dan geen gel in hun haar of ingewikkelde kapsels hebben.
De ouders van de kinderen waarbij luizen of neten zijn geconstateerd worden op de hoogte
gebracht. Wanneer er lopende luizen geconstateerd worden, dan moet uw kind direct
worden opgehaald van school om behandeld te worden. Na een week is er dan opnieuw een
luizencontrole. Alle kinderen uit de klas krijgen een brief mee, waarin wordt gevraagd om
uw kind aankomende tijd goed te controleren.

Heeft u interesse om één van de luizenouders te worden? Meld u dan aan bij de leerkracht.

BIJZONDERHEDEN
Graag zijn wij op de hoogte van alle bijzonderheden voor wat betreft uw kind, zoals:
allergieën, eventuele medicijnen, ernstige omstandigheden in de familie of andere zaken
waarvan u denkt of verwacht dat daardoor het gedrag van uw kind kan worden beïnvloed.

Komt er dyslexie en hoogbegaafdheid in de familie voor, dan is deze informatie ook
belangrijk voor ons.

GEGEVENS VAN DE LEERKRACHT
Mocht u vragen hebben of iets willen doorgeven, dan kunt u dit doen door naar school te
bellen of te mailen naar de leerkracht van uw kind. Denk aan afmelding bij ziekte,
doktersafspraak of wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders.

GEGEVENS VAN DE SCHOOL
O.B.S. De Pijlstaart
Pijlstaartlaan 7

3645 GR Vinkeveen

Tel: 0297-261633

Website: www.obs-depijlstaart.nl

E-mail: info@obs-depijlstaart.nl
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