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Uw kind is ingeschreven bij ons op school.
Wij wensen uw kind een goede start en een fijne schooltijd op basisschool “Dr. Jan de Quay”.
Hieronder informatie voor nieuwe ouders bij ons op school en specifiek voor groep 1-2.

>> Schooltijden

Maandag:

8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.

Dinsdag:

8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.

Woensdag:

8.30 uur - 12.15 uur

Donderdag:

8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.

Vrijdag:

8.30 – 12.00 uur en regelmatig vrij (zie jaarkalender)

Incidenteel een continurooster: 8.30 - 14.00 uur (zie jaarkalender) op deze dagen nemen de kinderen een lunchpakketje mee en
eten op school.

De kleuters gaan naar binnen als om 8.25 uur de zoemer gaat. Om 8.30 start de les. ‘s Middags gaat de zoemer om 13.10 uur uur
en starten de lessen om 13.15 uur. We stimuleren om de kinderen zelf naar binnen te laten komen.

Halen en brengen
In verband met de veiligheid rondom de school, verzoeken wij u om zoveel mogelijk lopend of per fiets uw kind(eren) naar school
te brengen. Kleuters kunnen hun fiets plaatsen in het parkeervak op de kleuterspeelplaats. De overige kinderen plaatsen hun fiets
in het fietsenrek op de andere speelplaats. Wij verzoeken u om met de auto niet de straat van de school in te rijden, maar te
parkeren op het dorpsplein of de parkeerplaatsen aan de Grotestraat.
De kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar binnen en hangen hun jas en tas op
hun eigen plekje aan de kapstok.
Er wordt vaak gestart in de kring, de kinderen mogen bij binnenkomst op hun
eigen plek gaan zitten.
Als de school uit is, begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten. Uw kind blijft
bij de leerkracht tot dat het is opgehaald.
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>> Groep 1-2

Eerste schooldag
Zes weken voor de eerste schooldag ontvangt u van de intern begeleider een
uitnodiging voor een intakegesprek. Vervolgens ontvangt u van de leerkracht een
uitnodiging voor een aantal wenmomenten, uw kind mag dan meedraaien in de groep.
De data en tijden worden met u afgestemd. Ouders zijn welkom bij het eerste
wenmoment. We streven er naar om uw kind zo snel mogelijk zelf mee te laten draaien
in de groep.

Een dag in de kleutergroep
Meestal starten we in de kring. We heten elkaar welkom en kijken of iedereen er is. We bespreken de dagritmekaarten die laten
zien wat we die dag gaan doen. Elke dag staan er kringactiviteiten en het werken met ontwikkelingsmaterialen op het programma.
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod; taal, rekenen, motoriek, techniek, sociaal/emotionele-, creatieve- en algemene
ontwikkeling. Het aanbod van de werkjes staat voor de kinderen op het takenbord. De kinderen kiezen zelf een werkje door hun
naamkaartje bij de afbeelding van het werkje te hangen. Er hangen ook verplichte werkjes tussen.

Verjaardag
De vijfde verjaardag wordt in de klas gevierd. Als ouder bent u welkom bij het feestje in de
groep. Bij voorkeur vieren wij de verjaardag van 8.30 uur tot ongeveer 9.00uur. In overleg
met de leerkracht wordt een datum afgesproken. Wij zijn een gruitenschool en zien graag
een gezonde traktatie. Ouders mogen foto’s maken tijdens het feestje. Wij vragen u
zorgvuldig om te gaan met foto’s waar ook andere kinderen op staan. Filmen is niet
toegestaan.

Gym en buitenspel
De kinderen van groep 1-2 spelen iedere dag buiten. Twee keer per week gaan we
met de groep gymmen. 1 keer in de gymzaal van de “Kloosterhof” en 1 keer in de
speelzaal. De kleuters gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen, liefst
zonder veters. De gymschoenen blijven op school. Het is fijn wanneer uw kind op
gymdagen kleding draagt die uw kind makkelijk zelf aan en uit kan trekken. Het is
prettig als u thuis aandacht besteedt aan het zelfstandig aan en uitkleden.

>> Algemene informatie
Schoolgruiten
Wij zijn een gruitenschool dit betekent dat de kinderen in de ochtend fruit of groente eten en water
drinken. De bakjes en de bekers graag in een rugzakje meegeven en voorzien van naam. Mocht uw kind
overblijven tussen de middag dan stimuleren wij graag een gezonde lunch.
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Tussenschoolse opvang (TSO)
De kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:00 uur tot 13:15 uur, uitgezonderd studie- en
feestdagen. Het overblijven wordt gecoördineerd door overblijfvrijwilligers.
U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op de website, hier vindt u ook meer informatie.

Hoofdluis
In de week na elke vakantie vindt er hoofdluiscontrole plaats. Een groepje ouders kijkt dan alle kinderen na op hoofdluis. Bij
haarlak, gel en vlechten is het voor de luizenouders lastig te controleren. Het is fijn als u hier rekening mee wilt houden. Meer
informatie hierover vindt u in het luizenprotocol op onze website.

De ontwikkeling van het kind
Gedurende de hele basisschoolperiode volgen wij de ontwikkeling van uw kind.
Ter ondersteuning van het observeren in groep 1-2 gebruiken wij het observatie-en
registratiesysteem KIJK! Vanaf eind groep 1 gebruiken wij het Cito
leerlingvolsysteem. Drie keer per schooljaar vinden oudergesprekken plaats,
waarvan de laatste facultatief.
Als we tussentijds bijzonderheden zien in de ontwikkeling van uw kind bespreken
we dit met u. Wij horen ook graag van u als er vragen of bijzonderheden zijn. Zo
kunnen wij zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van uw
kind.

>> Communicatie

Afspraken met leerkracht
Wij vinden een goede communicatie met ouders van belang. Voorafgaand aan de start
van de lessen willen wij aandacht voor de kinderen hebben. Wij verzoeken u zoveel
mogelijk na schooltijd te communiceren met de leerkracht. U kunt binnenlopen of een
afspraak maken. Praktische zaken, zoals informatie over TSO en opvang kunt u noteren
op de kalender die op de gang bij de deur van de groep hangt.

Eerste indruk gesprek
Als uw kind 6 weken op school zit wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht om de eerste ervaringen uit te
wisselen.

Oudergesprekken
In november en maart zijn er oudergesprekken naar aanleiding van het rapport.
U kunt zich inschrijven voor deze gesprekken op intekenlijsten. In de Bijblijver (nieuwsbrief) leest u wanneer deze lijsten in de
verkeerswerkruimte van de school komen te hangen.
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Ziekmelden en verlof
Tussen 8.00 en 8.30 uur kunt u uw kind telefonisch ziekmelden. Verlof kunt u via het verlofformulier schriftelijk aanvragen bij de
directie. Dit formulier vindt u op onze website. Kleuters van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, het is voldoende om afwezigheid te
melden bij de leerkracht of de directie. Tandarts- en artsenbezoek kunt u doorgegeven aan de leerkracht mondeling of per mail.
Wij verzoeken u dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er tijdens de informatieavond door de leerkracht
verteld hoe een dag in de kleutergroep eruit ziet. Ook worden er praktische zaken
besproken en kunt u speel-leermaterialen bekijken.
Tijdens deze informatieavond wordt er gevraagd aan ouders of ze willen helpen bij
verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het helpen bij uitstapjes, spelletjes,
schoonmaken, hoofdluiscontrole, de techniektorens en er wordt een klassenouder
gevraagd.

Klassenouder
Elke groep heeft een klassenouder. Deze klassenouder ondersteunt de leerkracht bij praktische zaken rondom ouderhulp en
bijzonderheden in de groep zoals de kerstviering en het regelen van vervoer.

Ouderraad (OR)
De ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren van activiteiten, zoals het
herfstfeest, de sinterklaasviering, de kerstviering, carnaval, het zomerfeest en de
schoolreis. Om deze activiteiten mogelijk te maken, wordt een jaarlijkse ouderbijdrage
gevraagd. Mocht u interesse hebben in de ouderraad kunt u contact opnemen met de
OR of de directie.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn. Zij toetsen het beleid van school
en hebben hierin soms stemrecht en soms adviesrecht. Mocht u zich kiesbaar willen stellen voor de MR kunt u contact opnemen
met de MR of de directie.

De Bijblijver
De digitale Informatiebrief “de Bijblijver” ontvangt u per mail. De verschijningsdata vindt u op
de kalender van de website, hier vindt u ook alle verschenen Bijblijvers. Informatie voor de
Bijblijver kunt u aanleveren uiterlijk de dinsdag voor de verschijningsdatum.

Website en foto’s
Op www.basisschoolbeers.nl vindt u informatie over onze school. Van verschillende activiteiten op school worden foto’s gemaakt
en op de website geplaatst. Ouders ontvangen hiervoor een inlogcode.
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