Welkom op de basisschool van
Kindcentrum De Rots

Welkom
Wat fijn dat u gekozen heeft voor de basisschool binnen Kindcentrum De Rots. Met
veel plezier wensen we u fijne jaren bij ons op school.
Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in de
kleutergroepen van onze school. Voor uitgebreide informatie over onze school
verwijzen we u graag naar onze website en/of informatiegids.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, loop dan gerust binnen!

Onze klassenorganisatie
De start
Wat vliegt de tijd, het is zo ver! Uw kind gaat naar de basisschool. Samen met u
willen we zorgen voor een soepele start op onze school. Vandaar dat we vooraf een
aantal wenmomenten inplannen. Ook wanneer uw kind 4 jaar is kijken we samen
naar uw kind om te zorgen dat het een fijne start zal zijn. Vandaar dat we ook een
afspraak maken voor een intakegesprek met de groepsleerkracht van uw kind.

Superheld
Uw kind krijgt een eigen superheld als herkenning. Dit wordt gebruikt bij de
kapstok en de naamkaartjes. Deze superheld geeft wat extra herkenning naast
alleen de geschreven naam die voor sommige kleuters nog lastig kan zijn.

Eten en drinken op school
Om 10u hebben wij een fruitpauze op school. Op dat moment eten we fruit en
drinken we wat.
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen we rond 12u. Uw kunt via Campina
schoolmelk bestellen. Zij zorgen er dan voor dat uw kind bij de boterham verse
koude melk krijgt.
Het zou fijn zijn als u op de trommels, bekers, bananen én pakjes drinken, de
naam van uw kind zou willen schrijven.

Speelgoed op school
Op school hebben we veel materialen en speelgoed om mee te spelen, vandaar dat
we u vragen om speelgoed van thuis, thuis te laten. Dit om te voorkomen dat het
kwijt raakt of kapot gaat.
We merken dat het voor een jonge kleuter soms fijn is om iets mee naar school te
nemen als gevoel van veiligheid. Kijk hierbij of het nodig is voor uw kind en overleg
dit even met de leerkracht. We kunnen natuurlijk altijd een uitzondering maken.

Toiletbezoek en zindelijkheid
De meeste kleuters zijn zindelijk als ze naar school komen. ‘Ongelukjes’ kunnen
altijd gebeuren. Op school is reservekleding aanwezig. Mocht uw kind regelmatig
een ‘ongelukje’ hebben geef dan bij voorbaat wat reservekleding mee.
Verder is het zo dat kleuters gedurende de dag bijna altijd de ruimte hebben om te
gaan plassen. Tijdens de kringactiviteiten, 10 tot 15 minuten, vragen we ze om hun
toiletbezoekje even uit te stellen.
De kleuters gaan zelfstandig naar het toilet.
Mochten er bijzonderheden zijn dan horen we het graag van u.

Uit school
Als de school uit is dan lopen we in een vaste rij met de kinderen naar buiten.
Omdat er veel kinderen tegelijk naar buiten komen is het voor uw kind fijn, als u
op een vaste plek op het plein staat, zodat uw kind u meteen kan zien.
Mocht uw kind opgehaald worden door iemand anders dan zouden we dat graag
vooraf horen, hiervoor kunt u bellen of een mailtje sturen.
En dan bent u lekker thuis met uw kind en u bent benieuwd naar de dag. Een jonge
kleuter geeft dan vaak als reactie ‘ik weet het niet meer’ of ‘het ging goed’.
Vandaar dat wij gebruik maken van Kwieb! om u een kijkje te geven in de klas.
Hierin staan verhaaltjes en foto’s om samen over te kletsen. Ook concrete vragen
zoals ‘welk liedje heb je geleerd?’ of ‘met wie heb je buiten gespeeld?’ maken het
makkelijker voor uw kind.

Vermoeidheid
De eerste weken kan uw kind ontzettend moe zijn van de lange schooldagen. In
overleg is het altijd mogelijk om te kijken naar uw kind en de tijden hierop aan te
passen.
Daarnaast willen we ook vragen of u thuis wilt kijken wat mogelijk is. Denk aan
voldoende nachtrust, rustige weekend en ook na schooltijd een rustmoment.

Kleding
Voor een kleuter is het fijn om gemakkelijke kleding aan te hebben. Kleren waarin
ze lekker kunnen spelen en die vies mogen worden.
Ook voor de zelfstandigheid bij het aan- en uitkleden voor de gym is het fijn voor
uw kind om kleding aan te hebben die het zelf aan en uit kan trekken.

Gym
Op maandag en donderdag hebben we gym en gaan we met verschillende
bewegingsspelletjes en/of klimtoestellen aan de slag. Hiervoor vragen we u om
gymschoenen mee te geven, graag met klittenband of elastiek. Deze schoenen
houden we dan op school zodat we, indien nodig, extra kunnen gaan gymmen.
Verder hoeft u geen gymkleding mee te geven, wij gymmen in het ondergoed.

Jarig
Elke 5e verjaardag is een groot feest want dit is de eerste verjaardag op de
basisschool. In overleg met de leerkracht plannen we de dag waarop dit gevierd
wordt. U bent dan van harte welkom om met ons dit feest te vieren (Tijdens
Coronaperiodes uitgezonderd, de leerkracht stuurt u foto’s van het feest). Uw
kind mag dan natuurlijk ook trakteren.

Onze schoolorganisatie
Schooltijden
Dagelijks gaat om 8.25u de schoolbel en bent u bij de kleutergroepen van harte
welkom om met uw kind naar binnen te lopen (Coronaperiodes uitgezonderd, dan
komen de kinderen zelfstandig naar binnen). Na een knuffel en een kus starten we
dan om 8.30u met onze lessen. Hieronder vindt u de schooltijden.
Maandag

8.30u tot 14.45u

Dinsdag

8.30u tot 14.45u

Woensdag

8.30u tot 12.30u

Donderdag

8.30u tot 14.45u

Vrijdag

8.30u tot 12.30u

Elke dag is er opvang binnen ons Kindcentrum, zowel voor als na schooltijd.

Contact ouder-school
Na schooltijd is er de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind te spreken of
gewoon een kijkje te nemen in de klas. Mocht dit op dat moment niet uitkomen
dan plannen we graag een ander moment.
Voor informatie over de school verwijzen we u graag naar onze informatiegids wat
tevens ook de jaarkalender is.

Ouderraad
Om naast het onderwijs ook andere leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren hebben wij een Ouderraad. Zij regelen samen met de leerkrachten
evenementen. Hiervoor vragen zijn jaarlijks een ouderbijdrage.
Mochten zij hulp nodig hebben dan zou het fijn zijn als er ouders zijn die kunnen
komen helpen om te zorgen dat de activiteiten door kunnen gaan.
Ook zijn zij nog op zoek naar enthousiaste ouders die deel willen nemen aan de
Ouderraad . Mocht u interesse hebben neem dan contact op met:
ouderraad.de.rots@gmail.com

Ziek zijn
Als uw kind ziek is, vinden we het fijn dat u dit telefonisch (040 780 2554) meldt
aan ons. Ziekmelden kan ook via de app: Kwieb!
Als een doktersafspraak al eerder gepland wordt kan dit via de mail of via de app:
Kwieb! Doorgegeven worden.
Het kan ook gebeuren dat uw kind ziek wordt op school. In dat geval zullen we u
bellen om uw kind op te komen halen. Het is mogelijk dat u onbereikbaar bent,
daarom vragen we om 2 extra telefoonnummers af te geven.
Bij besmettelijke ziekten willen we u vragen dit door te geven aan school. De site
van de GGD geeft aan met welke ziekten kinderen wel of niet naar school mogen.

Medicijn gebruik op school
Mocht het nodig zijn dat uw kind op school medicijnen krijgt dan vragen we u
hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. Deze hebben wij voor u klaar
liggen dus mocht het nodig zijn dan horen we het graag.

Luizencontrole
Elke jaar weer krijgen we ongewenst bezoek van de hoofdluis! Is dit bij uw kind het
geval dan horen wij dit graag van u. De eerste woensdag na elke vakantie wordt er
door een groep hulpouders gecontroleerd op hoofdluis.
Mocht u willen helpen tijdens de controle dan kunt u dit doorgeven aan de juf of
meester van uw kind.

Wijziging adres of telefoon
Opgegeven telefoonnummers of e-mailadressen kunnen gedurende het schooljaar
nog wel eens veranderen. Deze wijzigingen kunt u doorvoeren binnen het
ouderportaal van ParnasSys. Ook kunt u dit melden bij de juf of meester van uw
kind.

Gevonden voorwerpen
Bij meneer Jan, onze conciërge, hebben wij gevonden voorwerpen liggen.
Om er voor te zorgen dat we van gevonden voorwerpen de eigenaar weten te
vinden, willen we u vragen om de naam van uw kind te noteren in de jas, tas, muts
en sjaal. Evenals de rugzak, trommels en bekers zoals eerder benoemd bij het eten
en drinken op school.

Contact
Kindcentrum de Rots
Amundsenstraat 53
5665 GM Geldrop
T| 040-7802554
E| info@kindcentrumderots.nl
W| www.kindcentrumderots.nl

