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Informatie over onze school
Inleiding
Wanneer uw kind naar de basisschool gaat breekt er zowel voor uw kind als ook voor uzelf een nieuwe
tijd aan. Vaak zijn de kinderen al naar een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal geweest. Daar was
alles vertrouwd en duidelijk. Nu is er een aantal zaken wel heel herkenbaar, maar er zijn zeker een
heleboel nieuwe prikkels die op uw kind afkomen. Zo zijn er allerlei regels en afspraken die in grote lijnen
voor onze hele onderbouw of zelfs voor de hele school gelden.
Hopelijk zal onderstaande informatie zorgen voor een stuk verduidelijking voor u en uw kind bij de start
op onze school.
Ons hele onderwijs- en opvoedingssysteem is gebaseerd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de eigen
verantwoordelijkheid van kinderen. In onze heterogene groepen leren de nieuwe kinderen van de
kinderen, die er al langer zijn. Zo verandert de rol van elk kind bij de elke wisseling van de bouw weer van
oudste naar jongste.
Wij vinden het belangrijk om bij de hulp die we als volwassenen aan de kinderen geven een bekende
uitspraak van Maria Montessori in acht te nemen: “Help mij het zelf te doen”.
Binnenkomen
Vanaf 8.30 uur kunnen de kinderen en de ouders de school in. De kinderen hangen hun jas aan hun haakje en
zetten hun tas in hun vakje boven hun kapstok. Zij horen de eerste schooldag welke kapstok van hun is en deze
wordt voorzien van een pasfoto van het kind.
De kinderen zetten daarna hun drinken en fruit, voorzien van naam, in de daarvoor bestemde bakken. De
lunch blijft in de tas. De kinderen geven de juf een hand. Bij ons op school komen de ouders niet mee de klas
in. Dit zorgt voor een rustige start voor de kinderen. Zij kunnen nu bij binnenkomst gelijk beginnen met werken
of spelen. Er is een uitzondering voor de ouders waarvan het kind net is gestart op school. Met de leraar wordt
besproken wanneer ook uw kind zelfstandig de klas binnen kan komen. Als de ouders vragen hebben dan zijn
zij elke dag van 15.00 tot 15.30 uur welkom in de klas. In de ochtend is de leraar er voor de kinderen.
Mocht u iets door willen geven in de ochtend dan kan dit door een bericht via ‘Parro’ te sturen of een briefje
mee te geven aan uw kind. Om uiterlijk 8.45 uur moeten de kinderen binnen zijn. De deur gaat dan dicht.
Vervolgens verzorgen de kinderen hun plantje en zetten het daarna in de plantenkast. Ze ruimen hun kleedje
op en kijken daarna op de dagritmekaarten hoe de dag gaat beginnen.
We raden u aan het afscheid kort en duidelijk te houden, hoe moeilijk dit soms ook is. We hebben de ervaring
dat zodra de ouder uit beeld is, het huilen vaak snel ophoudt en het kind interesse in de nieuwe omgeving gaat
vertonen.

Afspraken
De klas is van en voor de kinderen en er gelden allerlei afspraken. Om de aandacht van de groep te krijgen
maakt de leraar gebruik van een belletje. Om het extra duidelijk te maken, vragen wij ook van alle ouders en
andere bezoekers zich ook aan deze regels te houden.
Hieronder volgt een aantal algemene regels:
• Op de grond liggen vaak kleedjes met werk van kinderen. Alle kinderen lopen om de kleedjes heen.
Met werk van anderen wordt voorzichtig omgegaan.
• Er wordt rustig gelopen en natuurlijk zachtjes gesproken.
• Wij zitten op stoelen en niet op de tafel.
• De kinderen gymmen op maandag en woensdag in het speellokaal. Het is dan handig als uw kind
gemakkelijke kleding aan heeft. Die hij of zij zelf aan en uit kan doen. We gaan ervan uit dat kinderen
zicht thuis zelf aan- en uitkleden. Wilt u dat goed met uw kind oefenen?
• De kinderen nemen geen speelgoed mee van thuis. Het kan eenvoudig stuk gaan of kwijtraken. Een
uitzondering vormen Sint en de verjaardag van het kind. Dan mag de volgende dag iets meegenomen
worden. Als uw kind op maandag iets over zijn of haar weekend wil vertellen daarbij graag iets wil
laten zien, dan mag dit ook. Een knuffeltje om emotionele redenen mag altijd. Anders altijd alleen na
overleg met de leerkracht.
De dagritmekaarten

Aan de dagritmekaarten kunnen de kinderen zien wat de volgorde van activiteiten tijdens de dag zal zijn. Als
de kaart “werken” vooraan hangt gaan de kinderen zelfstandig een werkje kiezen, als zij ’s morgens
binnenkomen. Soms moet er nog iets van de vorige dag af gemaakt worden. De leraar begeleidt de kinderen
hier zo nodig bij. Ook hiervoor zit de leraar elke morgen bij de deur.
In principe hebben alle kinderen een eigen plaats, maar zij kunnen ook op een kleedje werken of in een van de
‘hoeken’. In overleg kunnen kinderen werken waar zij willen.

Op andere dagen starten we met de kring, buitenspelen of een vakles. De kinderen kunnen dan een boekje
lezen in de kring tot iedereen er is.

De Speel/-werkles
Tijdens de speel-werkles kiezen de kinderen zelf hun werk uit. Zij kunnen globaal kiezen tussen taal- en
rekenwerkjes, creatieve werkjes, fijn motorische werkjes, het spel, kosmische werkjes of bouwconstructiemateriaal. De leraar houdt bij wat de kinderen doen en wat de volgende stap is voor het kind. De
leraar begeleidt de kinderen hierbij en zal de kinderen ook uitnodigen voor lesjes. Wij werken vanuit de visie
dat ieder kind anders is en ieder kind zich op een andere manier ontwikkelt. De leraar probeert zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind. Tijdens de werkles werken alle kinderen op hun eigen
niveau, aan hun eigen ontwikkelingsdoel.
De Kring
Om de saamhorigheid in een groep te bevorderen komen de kinderen ook elke dag samen in de kring. In de
kring vinden over het algemeen de volgende soort activiteiten plaats:
• In de kring vertellen kinderen elkaar over hun weekend of vakantie.
• Samen fruit eten en drinken.
• Samen zingen, dansen of luisteren naar een verhaal.
• Viering van een verjaardag.
• Bespreken van afspraken in de groep.
• Wellevendsheidslesjes worden gegeven (bv. hoe houd ik mijn stoel vast, hoe gebruik ik stoffer en blik,
hoe verzorg ik mijn plantje).
• De ‘letter van de week’ wordt aangeboden.
• Opening of lesje over thema/project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lesje over een land, dier of
voorwerp (ook wel algemene les genoemd).
Vaklessen
De kinderen krijgen twee keer per week gymles. Op maandag en woensdag. Op maandag hebben de kinderen
les van gymjuf Nicole Visser en op woensdag van de eigen leraar.
Op donderdag hebben de kinderen muziekles van juf Marieke voor de Wind. Ook hebben de kinderen een
aantal keer per jaar theaterles, deze lessen worden ingekocht bij Trias.
In de onderbouw hebben de kinderen ook twee keer een periode yogales van juf Magda van Rhijn.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook les van een vaste handvaardigheidsleraar, juf Linda Hoogweg. In de
onderbouw biedt de leraar zelf handvaardigheidsopdrachten aan.
Pauzehapje eten en drinken
Er wordt ‘s ochtends gezamenlijk gegeten en gedronken. De kinderen nemen hiervoor allemaal een
beker of pakje drinken en fruit of groente mee van thuis. Het is fijn als het fruit of de groente geschild
en gesneden is. Wilt u alle bakjes, bekers en pakjes voorzien van naam?
Helpende handjes
Elke dag kiest de juf twee ‘’helpende handjes/dag hulpjes’’ uit. Deze kinderen helpen de juf met de klusjes en
zij mogen in de kring naast de juf zitten. Jarigen mogen altijd een ‘’helpend handje’’ zijn.
Verjaardag
Als er een kind jarig is wordt er een verjaardagshoed gemaakt. We vieren de verjaardag altijd in de kring.
Hiervoor heeft elke groep hun vaste liedjes en rituelen.

De jarige mag trakteren (voorkeur voor een gezonde traktatie. Ook voor de juffen, maar het mag
bijvoorbeeld ook een leuk hebbedingetje zijn) en gaat met twee kinderen de klassen rond. Zo kunnen
alle onderbouwjuffen iets op de verjaardagskaart schrijven. Het is fijn als de juf van tevoren weet dat
een kind gaat uitdelen. Uitnodigingen voor feestjes worden bij voorkeur per post verstuurd en liever niet
in de klas of bij de deur gegeven.
Verjaardag Juf
Ook de juf viert haar verjaardag. Dit vieren alle onderbouwjuffen elk jaar gezellig samen. Zij vieren dit het
ene jaar in de klas en het andere jaar organiseren zij een uitstapje.
Buiten spelen
Er wordt in principe elke dag 2 keer buiten gespeeld.
Overblijven
Bij ons op school zijn ouders betrokken bij het overblijven. De leraar luncht in de klas met de kinderen en de
ouders houden toezicht tijdens het buitenspelen in samenwerking met ingehuurde krachten. Per plein zijn er
twee vaste pleinwachtkrachten van Luuk DAK, zij zijn er elke week. Zo hebben de kinderen naast de
wisselende ouders ook vertrouwde gezichten op het plein. Per plein zijn er naast deze vaste krachten elke
overblijfbeurt ook vier ouders. Elke ouder is ongeveer 3 keer per jaar (per kind) aan de beurt voor het lopen
van pleinwacht, per keer bent u een uur op het plein aanwezig. De klassenouder van iedere klas maakt
hiervoor een rooster, u kunt bij de klassenouder uiteraard uw voorkeur voor dagen opgeven.
Dit is een leuk moment om de klasgenoten van uw kind beter te leren kennen en de sfeer op het plein te
proeven. Kinderen vinden het ontzettend leuk als hun ouder op school komt om te helpen op het plein.
Allergie
Indien een kind last heeft van een allergie, wilt u dit zo snel mogelijk melden bij de leraar.
W.C.-bezoek
Er mag steeds één kind tegelijk naar de w.c. toe. Elke klas heeft hiervoor een plasketting. De kinderen moeten
zelf hun billen afvegen. Vanuit hygiënisch oogpunt willen we dat de jongens in de onderbouw zittend plassen.
Wij hebben op school geen sanitaire voorzieningen en kunnen een kind met een poepbroek niet goed
verschonen, tevens kan de leraar de klas niet zomaar uit. Mocht dit gebeuren, worden ouders opgebeld om
hun kind te komen verschonen.
Tien minuten gesprekken
Tweemaal per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een tien-minutengesprek. De kinderen die
nieuw op school zijn, worden na een aantal weken uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leraar.
Bent u nieuw op school, dan zou het fijn zijn als u alvast de formulieren vlak voor het gesprek invult. De
formulieren kunt u vinden onder de volgende link: www.nieuwvreugdenrust.nl/aanvangonderbouw
De tweedejaars kleuters krijgen twee verslagen, één in februari en één in juli. De eerstejaars kleuters krijgen
een verslag in juni.
Klassenassistent
Juf Marie-Claire is vier dagen in de onderbouw aanwezig. Zij wisselt per dag van groep. Zodat alle klassen
gebruik kunnen maken van haar hulp. Zij helpt de juf waar nodig. Bijvoorbeeld met het geven van lesjes,
opruimen, voorbereiden en knutselen met de kinderen.
Hulpouders
Elke groep heeft twee groepouders. Met regelmaat worden er uitstapjes georganiseerd. Hierbij is vaak extra
hulp nodig. Ouders die daarbij willen helpen zijn altijd welkom. De groepsouder heeft de lijsten van de
ouderparticipatie: de ouder regelt dit op verzoek van de juf.

Als uw kind start op school zullen de groepsouders contact met u opnemen door middel van een brief, en zij
zullen zich aan u voorstellen.
Nieuwe kinderen
Uw kind krijgt van de leraar een kaartje waarop de datum staat wanneer uw kind voor het eerst op school
verwacht.
Wij adviseren de ouders van nieuwe kinderen om hun kind de eerste weken na hun vierde verjaardag halve
dagen te laten komen. In de praktijk is gebleken dat de overgang naar de basisschool erg groot is en dat het de
voorkeur heeft om de kinderen geleidelijk te laten wennen aan hun nieuwe ritme. Dit geldt ook voor kinderen
die al gewend zijn naar de een peuterspeelzaal of andere opvang te gaan. Als uw kind een halve dag komt,
vragen wij u om uw kind om 12 uur op te halen in de klas. Natuurlijk is er overleg met de leraar over wanneer
uw kind eraan toe is om hele dagen naar school te gaan.
Meenemen eerste schooldag
Hieronder een lijstje met spullen die u meeneemt of aanschaft voor de eerste schooldag:
• Schooltas
• Gymkleding (korte gymbroek, gymschoenen met stevige zool. Een gymshirt en een gymtas krijgt uw
kind van school).
• Een plantje in een potje. Voorkeur voor een kleiner plantje met een langere levensverwachting.
• Twee pasfoto’s ( als uw kind op de schoolfoto staat aan het begin van het schooljaar hoeft dit niet).
• Drinkbeker met drinken en een bakje fruit of groente. Graag gesneden in hapklare stukjes.
• Als de leraar heeft aangegeven dat uw kind eraan toe is om mee te lunchen: een broodtrommel met
lunch en nog een drinkbeker of pakje drinken.
• Als uw kind nog weleens een ongelukje heeft. Is het fijn als uw kind een schoon setje kleding mee
heeft in de schooltas. Kinderen vinden het vaak fijner om eigen kleding aan te doen dan de kleding van
school. Ook is er school niet altijd de goede maat aanwezig.
Graag overal een naam op!
Gezonde school
Voor alles wat er op school gegeten gedronken wordt, is er de voorkeur voor gezond eten en drinken.
Om 10 uur drinken de kinderen en eten de kinderen samen fruit en/of groente. Tijdens schooltijden mag er
geen snoep meegenomen worden. Een mueslireep, ligakoek of ontbijtkoek is wel toegestaan.
Coördinator van de bouwen
Juf Lauren van Erkel van OB4 is de coördinator voor de onderbouw.
Juf Melanie Bruin van MB4 is de coördinator voor de middenbouw.
Juf Anne Brakema van TB1 is de coördinator voor de tussenbouw.
Juf Valerie Adelaar van BB2 is de coördinator voor de bovenbouw.
Spulletjes uit de klas
Onderbouwkinderen kunnen soms moeilijk van de spulletjes uit de klas afscheid nemen. Wilt u regelmatig
controleren of er per ongeluk iets in de tas of zak van uw kind terecht is gekomen. En dit weer samen met uw
kind teruggeven aan de leraar.
Ophalen
De kinderen van OB1, OB2 en OB3 worden opgehaald bij de gele deur bij hun klas. De kinderen blijven na
schooltijd op hun plaats zitten tot de juf hen roept omdat zij één van de ouders ziet. De kinderen van OB4
worden opgehaald bij de hoofdingang van de school (op het kleuterplein). Daar staan alle kinderen in het

halletje te wachten tot de leraar de ouders ziet en het kind heeft gevraagd te komen. De leraar geeft de
kinderen ook aan het einde van de dag een hand.
ICT
In de onderbouw zijn smartboards aanwezig. Hierop kunnen kinderen taal-en rekenspelletjes doen die de
leraar voor ze klaarzet. Ook worden hier filmpjes op gekeken die passen bij het thema van dat moment.
Communicatie
De school communiceert met de ouders via Parro. Als uw kind start op school ontvangt u een uitnodiging met
een code om deel te nemen aan de groep van uw kind. Als uw kind de oudste van het gezin is zal de
administratie u automatisch koppelen aan oudste OB, MB, TB of BB. Hangt ervan af in welke bouw uw kind
zit. U ontvangt de schoolbrede informatie via deze groep en informatie van de leraar en de klas ontvangt u via
de groep waarin uw kind zit. Via Parro kunt u de leraar of de ouders van de groep een bericht sturen, als u kind
ziek is kunt u uw kind via Parro ziekmelden. Wel belangrijk om dit te doen bij de leraar die die dag voor de klas
staat. Vanaf 8 uur is de school telefonisch bereikbaar, u kunt uw kind voor 9 uur ook telefonisch ziekmelden bij
de conciërge of administratie (070 386 0561).
Agenda
Als uw kind op school gestart is en u deelneemt aan Parro heeft u ook inzage in de agenda van de school.
Hierop staan de activiteiten die gepland zijn per klas of schoolbreed, studiedagen en vakanties.

