
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Uw kind wordt 4 jaar en mag naar de basisschool. Op dit papier vindt u specifieke en aanvullende informatie
over de kleutergroep. 

 
Eerste schooldag

 De eerste schooldag is natuurlijk leuk maar kan ook spannend zijn voor uw kind en voor u zelf. Kom samen
met uw kind de eerste paar keer gezellig de klas in. Maak het afscheid nemen niet te lang, dat is makkelijker

voor uw kind.  
 

Fruit en lunch
 Bij de ingang van de klas staan bakken voor de fruittassen. In de kast mogen de lunchtasjes worden gezet.

De drinkbeker voor bij het fruit mag in de bakken op het aanrecht. 
 Halverwege de ochtend eten we in de kring. De kinderen mogen hiervoor fruit of een boterham meenemen.

In een afgesloten beker kunnen ze wat te drinken meenemen. 
 Voor tussen de middag kunnen de kinderen een lunchpakket met brood en wat drinken meenemen in een

koeltasje. Het eerste koeltasje krijgt u van school. 
 

Gym
 Bij slecht weer gymmen we in het speellokaal. Ik het speellokaal dragen de kinderen sportkleding en

gymschoenen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind dit in een apart tasje, voorzien van een naam, meeneemt
naar school. We houden deze op school en voor elke vakantie geven we ze mee om uit te wassen. 

 
Hulpjes

 Bij toerbeurt is een kind hulpje. De hulpjes zitten naast de juf in de kring. Zij mogen de juf de hele dag helpen
met allerlei taakjes, zoals naamkaartjes opruimen, de bakken met eten en drinken pakken, de prullenbak erbij

pakken, enz.
 

Zindelijkheid
 Bij de kleuters gebeurt er wel eens een ongelukje. Dat hoort bij de leeftijd. Hiervoor hebben we een
voorraadje schone kleding. U mag ook een extra setje kleding in de fruittas van uw kind bewaren. 

 
Trakteren

 Wanneer uw kind jarig is (geweest) mag er op school getrakteerd worden. Graag horen we op welke dag uw
kind dan wil trakteren. We vieren dit voor de fruitpauze in de klas. U kunt de traktatie in de ochtend

meegeven.
 

Ophalen 
 Om 13:55 kunt u uw kind weer ophalen bij het hek. Op vrijdag zijn de kleuters om 12:00 vrij. 

 
Nieuws

 Via Parro ontvangt u nieuws en foto’s uit de groep. Hierin staan mededelingen over activiteiten, informatie
die voor ouders belangrijk is, thema’s die centraal staan, enz. Door middel van de maandelijkse nieuwsbrief

ontvangt u nieuws vanuit de hele school.
 

Contacten
 U kunt natuurlijk altijd met uw vragen terecht bij de leerkracht. Dit mag telefonisch, via Parro of via de mail.
Wanneer u een wat langer gesprek wilt is het handig om even na schooltijd een afspraak te maken. In het

begin van het schooljaar zijn er startgesprekken en tweemaal per jaar zijn er rapportgesprekken. 
 

We hopen dat u hierbij voldoende informatie hebt gekregen.
Graag tot snel!

Juf Wieneke en juf Dara

 


