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Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend
schooljaar.
Via digiDUIF, de nieuwsbrief en de website wordt u verder geïnformeerd.
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.00 uur ziekmelden op
telefoonnummer 072 561 54 99.

3 september
14 september
18 september
24 september
1 t/m 12 oktober
8 oktober
9 oktober
18 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
5 november
7 november
11 november
12 november
5 december
7 december
20 december
21 december
21 december
24 december t/m 4 januari
14 januari t/m 25 januari
6 februari
7 februari
8 februari
18 februari t/m 22 februari
11 februari t/m 1 maart
15 februari
12 april
19 april
22 april t/m 3 mei
13 mei t/m 24 mei
28 mei
30 en 31 mei
5 juni
10 juni
11 juni
12 en 13 juni
17 juni
24 t/m 28 juni
1 juli
3 juli
5 juli
10 juli
11 juli
12 juli
15 juli

Eerste schooldag
Speeltuin ’t Span groep 1/2
Info avond
Speeltuin ’t Span groep 1/2
Kinderboekenweek
Alkmaar Ontzet
Studiedag
Speelgoedmiddag groep 1/2
Studiedag
Herfstvakantie
Week oudergesprekken groep 1/2
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Studiedag
Sinterklaas
Kerstknutselmiddag
Kerstdiner
Speelgoedochtend groep 1/2
Middag vrij
Kerstvakantie
Citotoetsen groep 2
Open dag
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapportgesprekken groep 2
Speelgoedmiddag groep 1/2
Koningsspelen
Studiedag
Meivakantie
Citotoetsen groep 2
Schoolreis
Hemelvaart
Speeltuin ’t Span groep 1/2
Pinksteren
Studiedag
Schoolfotograaf
Speeltuin ’t Span groep 1/2
Studieweek
Rapporten mee
Schoonmaakochtend groep 1/2
Speeltuin ’t Span groep 1/2
Meester/juffendag
Speelgoedmiddag groep 1/2
Vrije dag
Zomervakantie

Hoe laat ben je op school?

Zelfstandig worden

De schooltijden van de groepen 1 en 2 zijn van 8.45 tot 12.15 uur en van 13.30 tot

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

15.30 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij, maar gaan zij in de

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

ochtend tot 12.30 uur naar school.

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

De eerste bel gaat om 08.40 uur. Dan mag iedereen naar binnen. Om 08.45 uur

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

gaat de tweede bel en start de les. Mocht uw kind onverhoopt een keer te laat komen, neem dan op

wil lukken.

de gang afscheid en laat uw kind zo stil mogelijk de klas in lopen. Wij hebben de afspraak dat ouders
afscheid nemen van hun kind in het klaslokaal en daarna niet meer zwaaien voor de ramen.

Ouderinformatie
Ouders melden zich aan bij DigiDUIF. Via DigiDUIF verloopt de communicatie van

Hoe ziet een dag eruit?

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

De ochtend begint altijd met een kring. Hierin krijgen kinderen de gelegenheid om iets te vertellen,

oudergesprekken of hulp in de klas. Aanmelden voor de overblijf (TSO) verloopt

doen we spelletjes en bespreken we het programma van vandaag en de kalender. Na de kring gaan

ook via de DigiDUIF.

we aan het werk. Als we aan het werk gaan, knutselen we met de juf, spelen we in de bouwhoek of

Op de website van de school kunt u terecht voor informatie, foto’s en een overzicht van activiteiten.

in de huishoek of we werken met ontwikkelingsmateriaal. Dan gaan we eten en drinken en leest de

Verder hangt er bij de deur van de klas vaak informatie of een verzoek om ouderhulp.

juf een verhaaltje voor. Daarna gaan we buiten spelen met karren, fietsen of ander speelgoed. In de
middag beginnen we weer in de kring en doen we spelletjes of luisteren we naar een verhaal. Daarna

Eten en drinken

spelen we in de klas en gaan we later nog even naar buiten.

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

Speelgoed

groente of fruit meenemen, en op woensdag drinken we water. Eten en drinken voor

De kinderen nemen in principe geen eigen speelgoed mee naar school. Elke laatste

de overblijf kunt u in de oranje bakken bij de peuterspeelzaal neerleggen.

vrijdag voor de vakantie is er speelgoedmiddag. Dan mogen de kinderen iets van

Gymmen

thuis meenemen.

De kleuters gymmen in het speellokaal in hun ondergoed. U kunt voor het gymmen een paar

Jarig
We vieren de verjaardagen van de kleuters wanneer ze vijf of zes jaar worden. We vieren dit meteen
’s morgens in de kring. U mag daarbij aanwezig zijn. De viering duurt ongeveer 15 - 20 minuten. De
jarige mag een traktatie uitdelen, het liefst een gezonde. Later mag de jarige, samen met een ander
kind, ook naar de koffiekamer om daar door de leerkrachten gefeliciteerd te worden.

Speeltuin ’t Span
In het zomerseizoen gaan wij regelmatig met de kleutergroepen naar de speeltuin. Deze is op
loopafstand van school. De data staan vermeld in de jaarkalender. We raden u aan om uw kind
gepast te kleden (goede schoenen) en indien nodig in te smeren met zonnebrandcrème.

gymschoenen in de luizenzak bewaren, graag voorzien van naam. Er is geen vast tijdstip dat de
kinderen gymmen.

Bereikbaarheid
We vinden het belangrijk dat wij u te allen tijde kunnen bereiken tijdens schooltijd. Bij de inschrijving
van uw kind heeft u uw telefoonnummer al doorgegeven. Mocht u meerdere telefoonnummers
hebben of uw telefoonnummer wijzigen, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven

Overige zaken
Bij binnenkomst in de klas vindt u een agenda waar u afspraken en belangrijke dingen kunt noteren.
Als we naar huis toe gaan, staan de kinderen buiten achter de rode lijn voor de eigen klas. U kunt uw
kind daar ophalen. Wilt u deze afspraak ook doorgeven als iemand anders uw kind op komt halen.

