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                                Juf Susanne    
 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 
 
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.   
  
Via Social Schools, de nieuwsbrief en de website wordt u verder geïnformeerd. 
 
Wanneer uw kind ziek is of een afspraak heeft bij een arts, kunt u hem of haar afmelden 
via Social Schools of telefonisch vanaf 8.00 uur op telefoonnummer 072-561 54 99; 

 
 
 
 
 

Jaarkalender 2022-2023 
 
29 augustus  Eerste schooldag 

20 september  Informatieavond 

5 oktober   Studiedag  

17 t/m 21 oktober   Herfstvakantie 

2 november  Showtime groepen 1/2B en 4A  

11 november  Studiedag en Sint Maarten 

21 november  Oudergesprek groepen 1 en 2 

5 december  Sinterklaas 

6 december  Uurtje uitslapen, starten om 09:30 uur 

7 december  Kerstknutsel en versieren 

22 december   Kerstviering 

23 december   Middag vrij vanaf 12:00 

26 dec t/m 6 jan        Kerstvakantie 

30 januari  Studiemiddag vanaf 12:00 uur 

3 februari   Studiedag 

10 februari  Rapporten mee groepen 2 t/m 8 

13 februari  Rapportgesprek 2 t/m 7 

22 februari   Open dag 

27 feb t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie 

10 april   Pasen 

11 april   Studiedag 

20 april   Koningsspelen 

24 april t/m 5 mei  Meivakantie 

16 en 17 mei  Schoolfotograaf 

18 en 19 mei  Hemelvaart 

29 mei    Pinksteren 

22 juni   Studiemiddag vanaf 12:00 uur 

23 & 26 juni  Studiedag 

3 juli    Rapporten mee groep 2 t/m 7 

5 juli   Oudergesprekken groepen 1 en 2 

18 juli   Wenmoment 

20 juli   Meester/juffendag 

21 juli    12.00 uur start zomervakantie 

 
 

 



Hoe laat ben je op school?  

De schooltijden van de groepen 1 en 2 zijn van 8.30 tot 14.00 uur. De eerste bel 

gaat om 08.20 uur. Dan mag uw kind alleen naar binnen komen. Om 08.30 uur 

gaat de tweede bel en start de les. We willen u daarom vragen om dan ook het 

schoolplein te verlaten. Om 14.00 uur lopen we met de klas naar buiten. De 

kinderen wachten met de leerkracht voor het klaslokaal. De kinderen geven hun juf een high-five, 

wanneer zij degene zien die hem/haar ophaalt. Indien u de leerkracht wilt spreken, kunt u een bericht 

sturen via Social Schools of de leerkracht aan het eind van de schooldag aanspreken op het 

schoolplein. ’s Ochtends is er enkel tijd voor korte mededelingen.  

Rooster  

De ochtendpauze is om 10.00 uur. De kinderen eten en drinken dan iets kleins. De lunchpauze vindt 

voor ieder kind op school plaats. Wij zijn een Gezonde School en zien graag 

gezond eten en drinken in de broodtrommels. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan 

brood, crackers, rijstwafels, fruit of groente. Maar ook bijvoorbeeld water, melk, 

karnemelk, vers sap. Dit kunt u in het gekregen koeltasje stoppen. Op woensdag 

is de afspraak dat we water drinken op school. 

 

Jarig 

We vieren de verjaardagen van de kleuters wanneer ze vijf of zes jaar worden. We vieren dit meteen 

’s morgens in de kring. De viering duurt ongeveer 15 - 20 minuten. De jarige mag een traktatie 

uitdelen. Zou u vooraf met de leerkracht willen overleggen op welke dag uw kind trakteert. U mag hier 

als ouder bij aanwezig zijn.  

 

Speeltuin ’t Span 

In het zomerseizoen gaan wij af en toe met de kleuters naar de speeltuin. Deze is op loopafstand van 

school. Wij zullen u van tevoren informeren wanneer wij naar ’t Span gaan. We raden u aan om uw 

kind gepast te kleden (goede schoenen) en indien nodig in te smeren met zonnebrandcrème. Op 

andere dagen, wanneer de zon fel schijnt, vragen wij of u uw kind goed in wil smeren.  

 

Zelfstandig worden 

Op school besteden we veel aandacht aan bevordering van de zelfstandigheid van de kinderen. Thuis 

kunt u daar al veel aan doen. Het gaat om zelf de jas aandoen en dichtmaken, zichzelf aankleden en 

schoenen aan en uit doen. Maar ook de billen afvegen als ze naar het toilet geweest zijn. Bij 

zelfstandig worden hoort ook hulp zoeken of vragen als je iets hebt geprobeerd, maar het toch niet 

wil lukken. 

 

Ouderinformatie 

Ouders melden zich aan bij Social Schools. Via de e-mail krijgt u 

een activeringscode toegestuurd. Via Social Schools verloopt de 

communicatie van nieuwsbrieven en berichten van de leerkracht en het inschrijven voor bv. 

oudergesprekken of hulp in de klas. Ook sturen wij foto’s via Social Schools.  

Op de website van de school kunt u terecht voor informatie en een overzicht van activiteiten.  

 

 

 

Eten en drinken     

De kinderen nemen een beker drinken en een gezonde versnapering mee van thuis. 

Op woensdag, donderdag en vrijdag is het fruitdag en mogen de kinderen een stukje 

groente of fruit meenemen. Op woensdag drinken we allemaal water.  

 

Gymmen 

De kleuters gymmen in het speellokaal in hun ondergoed en met gymschoenen. Wilt u de 

gymschoenen mee naar school geven en voorzien van een naam. De kleuters hebben op 

woensdagochtend les van een vakdocent. Daarnaast krijgen de kinderen regelmatig nog gymles van 

hun eigen leerkracht. Het is daarom fijn dat de gymschoenen op school blijven, deze verzamelen wij 

in een bak.  

 

Oudergesprekken 

Voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als uw kind 

gestart is op school, volgt na ongeveer 6 weken een gesprek met de leerkracht om de eerste 

bevindingen te bespreken.  

Verder zijn er oudergesprekken voor groep 2 in november, maart en juni. Voor groep 1 zijn er 

gesprekken in november en juni. De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport.  

 

Overige zaken 

Als we naar huis toe gaan, loopt de leerkracht met de kinderen naar het raam van de klas. U kunt uw 

kind daar ophalen. Denkt u hierbij aan de 1.5 meter afstand tussen andere volwassenen? Wilt u deze 

afspraak ook doorgeven als iemand anders uw kind op komt halen.   

 


