Introductie
Welkom bij ons op school!
Met dit boekje willen wij u informeren
over de dagelijkse gang van zaken in de
kleutergroepen op onze school.
Voor uitgebreide informatie over onze
school verwijzen wij u naar de kalender/
schoolgids.

De start
Vlak voor de vierde verjaardag is uw kind
al op bezoek geweest om te wennen aan
de groep kinderen en de leerkracht.
Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school en is
vanaf 5 jaar leerplichtig.
Wij vinden het belangrijk om kinderen te
laten wennen aan het ritme van een
schooldag.

Voor het eerst naar school
Zo en daar sta je dan, als ouder van een
kind dat al weer 4 jaar is. De eerste stap
over de drempel kan moeilijk zijn voor uw
kind en u.
Het afscheid nemen zal niet altijd even
gemakkelijk zijn, maar dat is logisch:
allemaal onbekende gezichten, een
vreemde juf of meester.
Toch, als de eerste stap gezet is, gaat het
spelen vaak vanzelf.

Afscheid
We merken dat kinderen het soms lastig
vinden om afscheid te nemen. Probeer dit
afscheid zo kort mogelijk te houden. Dat is
voor uw kind het prettigst.

Uit school

Het is voor een kleuter
fijn als u een vaste plek
heeft op het schoolplein
zodat uw kind u meteen
kan zien. Wanneer iemand
anders uw kind ophaalt, is het gewenst dat
u dit tevoren aan de leerkracht doorgeeft.
Vraagt u uw kind hoe hij het op school
gehad heeft, dan zal hij vast mompelen
van: “weet ik niet” of “goed”. Hij heeft
ook zoveel beleefd en weet gewoon niet
waar te beginnen met vertellen. Vraag
daarom heel concreet: “heb je nog
gezongen?” of “hoe was het buitenspelen?”
Op zulke vragen krijgt u vast antwoord.
Wij maken gebruik van Klasbord om u als
ouder een kijkje te geven in de klas!

Vermoeidheid
Om de vermoeiende schoolweek vol te
houden (en omdat uitslapen er niet meer
bij is) heeft uw kind voldoende nachtrust
nodig. Leg uw kind daarom op tijd in bed
en probeer rekening te houden (in het
begin) met feestjes, afspreken en
sportclubs, etc.
Wellicht ten overvloede willen wij u erop
attent maken dat ’s ochtends T.V. kijken
al veel concentratie van jonge kinderen
vraagt.

Overblijven
Op onze school hebben wij een
continurooster. Dit betekent
dat de kinderen op maandag,
dinsdag en donderdag op
school eten. Wij vragen u
om eten en drinken, in
een tas, mee te geven.
Geeft u uw kind de
hoeveelheid mee die u graag wil dat ze
opeten.
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Wij verzorgen schoolmelk bij ons op
school, de kinderen krijgen dan verse en
koude melk bij de boterham.
Op https://www.schoolmelk.nl/ kunt u uw
kind hiervoor opgeven.

Een tussendoortje
In de ochtend, om 10uur, eten wij fruit en
drinken wij met de kinderen. Het is fijn als
u uw kind mee geeft wij hij/zij op moet
eten. Neemt uw kind een beker mee zorg
dan dat er een naam op staat en vul hem
a.u.b. niet tot de rand. Geef geen zoete
en/of prikdranken mee, uw kind blijft dan
dorstig.

Ziekte
Wanneer uw kind ziek is, of bijvoorbeeld
voor doktersbezoek later op school komt,
wordt u verzocht dit op school door te
geven. Vanaf ’s morgens 8.00 uur kunt u
bellen naar: 040 –780 2554. Bij een
dokters-bezoek kunt u de dag van te voren
een briefje/mailtje sturen.
Bij besmettelijke ziekten verzoeken wij u
dringend dit ook aan school door te geven.
Dit uiteraard in het belang van alle andere
kinderen en de leerkrachten.
Ook als u hoofdluis bij uw kind
constateert, is het belangrijk dit zo snel
mogelijk aan school door te geven.

Zelf aankleden
Op dinsdag en donderdag gymmen we, dan
is het fijn als uw kind kleren aan heeft die
het zelf gemakkelijk aan en uit kan
trekken.
Zet aan de binnenkant van de schoenen
een kruisje: kruisjes tegen elkaar en de
linker- en de rechterschoen staan vanzelf
goed.

Spel en beweging
Op school hebben we een speellokaal waar
we graag met uw kind met verschillende
bewegingsspelletjes of met klimtoestellen
in de weer zijn.
Het is fijn wanneer u uw kind
goed passende
gymschoenen meegeeft.
Voor een kleuter zal een
klittenbandschoen
gemakkelijk zijn.
Uw kind sport in het
ondergoed. De gymschoenen blijven in de
gymkrat op school liggen.

Naar de w.c.
We verwachten dat uw kind zindelijk is als
het naar school komt. Laat uw kind,
voordat het naar school gaat, thuis nog
even naar de w.c. gaan. Uiteraard is het
fijn als uw kind zelf zijn billen af kan
vegen.

Kleding
Een kind voelt zich het lekkerst in gewone
kleren: een gemakkelijke broek, een
lekkere trui en schoenen die hij zelf aan
en uit kan trekken.
Als uw kind het leuk vindt om iets nieuws
aan te trekken, kan dat natuurlijk ook,
maar zeg daar duidelijk bij dat het niet
erg is als het vuil wordt.
Handig is het om kleding en schoeisel te
merken, ook voor de kleuter zelf. Een
felgekleurde button op een jas is al snel
een herkenningspunt voor uw kind.

Jarig
Elke 5e verjaardag is een
groot feest, Want dit is
de eerste verjaardag die
op school wordt gevierd. Natuurlijk mag
uw kind trakteren. Snoep mag wel, maar
niet te veel. Als u wilt kunt u dit feest
meemaken.

Contact ouders –school
Wilt u iets weten over de school dan kunt
u de website van de school raadplegen.
Wilt u iets weten over uw kind, informeer
dan gerust. Ook van u stellen wij
informatie op prijs.
Na de schooltijd is er gelegenheid om met
de leerkracht te spreken. Mocht dit niet
uitkomen, maken we een afspraak.
Sommige activiteiten zijn zonder uw hulp
niet mogelijk, daarom wordt
er af en toe een beroep op
u gedaan om te helpen bij
klusjes, spelletjes,
excursies ed. De
leerkrachten en de kinderen
zijn u zeer dankbaar als u zich hiervoor
opgeeft, bovendien is het heel leuk voor
uw kind als u af en toe meedoet met een
schoolactiviteit. U kunt zich hiervoor
opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Speelgoed op school
Jonge kinderen nemen in vreemde
situaties graag iets vertrouwds van zichzelf
mee, zoals een knuffel of
lievelingsspeelgoed. Helaas bestaat het
gevaar van kwijtraken of stuk gaan. Wilt u
er daarom op toezien dat uw kind geen
spullen van thuis mee naar school brengt,
behalve als de juf erom vraagt, bijv. bij
bepaalde thema’s?

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.30 – 14.30 uur
Woensdag en vrijdag:
8.30 – 12.30 uur

Veel plezier op
Basisschool De Branding

