Informatiebrief voor ouders van kinderen in groep 0/1
In de groep gelden een aantal regels en afspraken, die bijdragen aan een duidelijke en soepele
gang van zaken voor, tijdens en na schooltijd. Hieronder staan de belangrijkste op een rijtje.
- De kinderen mogen ’s morgens vanaf 8.20 uur in de klas worden gebracht. Jas en tas mogen
worden opgehangen aan de kapstok bij het haakje met de naam van uw kind.
- Als de kinderen in de klas komen, mogen ze gaan spelen met wat er op hun tafel ligt. U mag
uw kind kort iets uitleggen of even meespelen. Om 8.30 uur sluiten we dan de deuren.
- Wilt u kleine broertjes en zusjes in de hal en in het lokaal zoveel mogelijk bij u houden? Dan
blijven de hoeken netjes en de oudere kinderen blijven vaak beter bij hun tafel spelen.
- Om de kinderen de mogelijkheid te geven af en toe iets te laten zien op school, mogen ze in
bijzondere gevallen iets meenemen. Bijvoorbeeld op hun verjaardag, na pakjesavond of als ze
bij een uitje of vakantie iets leuks hebben gekregen om over te vertellen.
- Om 10.00 uur gaan we fruit eten. U kunt uw kind een goed sluitende beker meegeven, graag
voorzien van naam. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen. Op deze dagen
mag u uw kind iets van fruit mee geven. Op woensdag en vrijdag mag u uw kind ook iets
anders meegeven, zoals een koekje (geen snoep of chips). Denkt u er aan dat u uw kind niet te
veel meegeeft en dat het gemakkelijk te eten is (bijvoorbeeld een appel in stukjes)?
In verband met het afvalbeleid op school mag u uw kind geen pakjes drinken meegeven. Fruit
of koek kunt u in een herbruikbaar bakje mee geven (geen wegwerpverpakkingen).
- Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. Wilt u bij het uitkiezen van de traktatie er wel
rekening mee houden dat het gemakkelijk te eten is? Een lolly of heel veel kleine snoepjes
duren bijvoorbeeld erg lang en geven veel plakkerige kinderen en materialen. In plaats van een
traktatie voor de leerkrachten mag uw kind een financiële traktatie van bijv. €0,50 of €1,00
meenemen voor Eunice, ons sponsorkind van Red een Kind.
- Op donderdag gaan we gymmen in het speellokaal. De kinderen hebben hiervoor
gymschoenen nodig zonder veters (!) en voorzien van hun naam. Elk kind krijgt een oranje
gymtas, waar de gymschoenen in mogen. Wilt u zelf in de gaten houden wanneer uw kind een
grotere schoenmaat nodig heeft en de te klein geworden gymschoenen vervangen?
- Voor het overblijven mag u uw kind iets te drinken en boterhammen of iets anders gezonds
meegeven (geen snoep, koek of chocolade). Kinderen die tussen de middag niet op school
eten, mogen ’s middags vanaf 12.55 uur weer op school gebracht worden. Ze mogen met de
andere kinderen op het plein gaan spelen. U hoeft uw kind niet meer in de klas te brengen.
- In een groep is het belangrijk dat uw kind zelfstandig is. Wilt u uw kind leren zich zoveel
mogelijk zelfstandig aan- en uit te kleden en zelfstandig naar de wc te leren gaan?
- Heeft u een korte vraag of wilt u even iets doorgeven, dan kan dit ’s morgens tot 8.30 uur of ’s
middags na schooltijd. Wilt u iets wat uitgebreider is bespreken en is er na schooltijd geen
gelegenheid voor, dan maken we een afspraak voor een ander moment. Wilt u iets bespreken,
dan vinden we het fijn als u meteen komt. U hoeft dus niet de officiële momenten zoals de
spreekavonden af te wachten.
- Als de school uit gaat, mag u uw kind buiten op het plein opwachten aan de kant van het
lange hek voor de kinderopvang (deze plek is afgesproken voor de ouders van Het Christal).
Voor een goede overdracht van de kinderen aan de ouders vinden we het fijn als u uw kind bij
de leerkracht ophaalt.
Vriendelijke groeten,
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