
Informatie voor nieuwe ouder(s) en verzorger(s)

Alle algemene informatie vindt u op onze website.
In de schoolgids staat de inhoudelijke informatie, onder praktische informatie vindt u
organisatie-zaken. Onderstaande betreft dus specifieke informatie voor ouders van
nieuwe 4 - jarigen!

Groepsindeling
Er zijn drie gemengde groepen 1 - 2 waar kinderen instromen die 4 jaar worden
Uw kind komt in:
Groep 1+2 a: juf Marit
Groep 1+2 b: juf Petra en juf Marion
Groep 1+2 c: juf Inkie en juf Eline

Voor het eerst naar school
Uw kind mag naar school vanaf de dag dat hij/zij 4 jaar wordt.

Circa acht weken voordat uw kind officieel op school komt, wordt u gebeld door een
van de leerkrachten waarbij uw kind in de klas komt. Zij maakt met u een afspraak
voor een kennismakingsgesprek en een korte rondleiding. Het is de bedoeling dat uw
kind hierbij aanwezig is. Er worden tijdens dit gesprek twee wenochtenden voor uw
kind gepland.
Voor de wenochtenden en het startmoment maken we twee uitzonderingen:
● Kinderen die in december 4 jaar worden, komen niet wennen, maar starten direct

in januari. Dit vanwege de decemberdrukte.
● Kinderen die halverwege juni, in juli of in de zomervakantie 4 jaar worden, starten

in het nieuwe schooljaar. Voor hen is er vlak voor de zomervakantie een
Dit omdat de groepen met leerkrachten direct na de zomer anders zijn. In de
meeste gevallen is dit goed in samenwerking met het kinderdagverblijf op te
lossen.

Is de eerste keer wennen aangebroken, dan wordt uw kind om 8.20 uur op school
verwacht. Als uw kind erg verdrietig is, is het goed om te weten dat dit meestal snel
over gaat. Mocht dit anders zijn zal de leerkracht u bellen.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Binnenkomst
Om 8.20 uur doen de leerkrachten de deur open en begroeten de kinderen; zij gaan
zelfstandig naar binnen. Jassen en tassen hangen aan de kapstok. Ieder kind heeft
een eigen kapstok. De afspraken waar het kind de beker en trommeltje voor de
pauzes zet is in overleg met de leerkracht. U kunt even zwaaien bij het raam tot de
leerkracht start met de les.

Dagritme
In de groep van uw kind hangen dagritmekaarten. Dit zijn kaarten waarop de
activiteiten van de dag staan. Zo kan uw kind zien hoe de dag gaat verlopen. Door
elke dag zoveel mogelijk hetzelfde ritme aan te houden, leert uw kind de structuur
van een schooldag kennen.



Kring
We starten elke ochtend in de kring. In de kring zitten altijd 2 kinderen naast de
leerkracht. Zij zijn de hulpjes en mogen de leerkracht extra helpen die dag. We
beginnen met elkaar goedemorgen te wensen. Vervolgens kijken we welke dag,
maand en jaar het is. Dit doen we aan de hand van een liedje.

Eten en drinken
Rond 10.00 uur (kleine pauze) en 12.30 uur (grote pauze) eten en drinken we met
elkaar. Het is de bedoeling dat de kinderen drinken, een kleine koek of wat fruit in een
bakje meenemen en een lunch. Wij vragen u om op de beker(s) en de trommel(s) de
naam van uw kind te zetten en het fruit thuis te schillen. Alle kinderen lunchen op
school. We willen een gezonde en duurzame school zijn en vragen u geen snoep mee
te geven en geen drinkpakjes of in plastic verpakte koeken.

Speellokaal
Voor de gymlessen hebben de kinderen gymschoenen met klittenband of elastiek
nodig. Wilt u de gymschoenen voorzien van naam? Deze gymschoenen blijven op
school in de eigen groep.

Naar huis
Als de bel gaat komt de leerkracht met de kinderen die naar huis of naar de BSO gaan
naar buiten. Als de leerkracht u, de oppas of BSO ziet staan, mag uw kind naar u toe
lopen. Bent u, om welke reden dan ook, wat later, dan wacht uw kind bij de leerkracht
in de klas. Als u te laat bent of uw kind door iemand anders wordt opgehaald, kunt u
dit aangeven via parro. U mag na schooltijd altijd even in de klas kijken, tenzij de
leerkracht een gesprek heeft.

Communicatie

Parro
We werken met de communicatie app Parro. Parro is een app die gekoppeld is aan
Parnassys (het leerling-administratiesysteem). Deze kunt u als app op de telefoon
(Parro) gebruiken en op de computer (via talk.parro.com). U krijgt een uitnodiging
voor het activeren van de app via de leerkracht. Heeft u geen toegang tot de app, dan
kunt u dat bij de leerkracht aangeven; deze zal u dan opnieuw een uitnodiging sturen.
Minimaal 1 keer per week plaatst de groepsleerkracht een bericht op de app. In de
app plaatsen de leerkrachten foto’s, vragen uw hulp of materialen en plannen we de
oudergesprekken.

Privacy (AVG): In de app kunt u zelf uw toestemming aangeven voor het plaatsen van
foto’s van uw kind(eren) op verschillende media. Bij instellingen kunt u verschillende
instellingen wijzigen. Hier vindt u ook onder het kopje Profiel-Mijn kinderen: de
privacy-voorkeuren die u heeft aangegeven op het papier. Dit kunt u wijzigen of evt.
nog invullen door op de stipjes achter het kind te klikken.
U kunt meer informatie vinden op: www.parro.com/ouders.

Ouderportaal Parnassys
Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys is een Ouderportaal
beschikbaar. Binnen een paar weken na de start van uw kind op school krijgt u vanuit
de school (op het bij ons bekende e-mailadres) een inlogcode (gebruikersnaam en
wachtwoord). Hiermee kunt u inloggen in het portaal.
Op dit moment houden we daarmee samen met u de adres- en contactgegevens
up-to-date. Wanneer u de gegevens zelf kunt inzien, valt het u ook meer op wanneer

http://www.parro.com/ouders


iets niet meer klopt. Als u twee e-mailadressen aan ons heeft doorgegeven, zullen
beide ouders toegang krijgen tot het ouderportaal.

Rapport
Een keer per jaar (voor de zomervakantie) krijgt uw kind een rapport.  Na de
zomervakantie wordt het rapport weer ingeleverd bij de nieuwe groepsleerkracht.

Oudergesprekken
In de loop van het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop u met de
leerkrachten over uw kind(eren) kunt praten. In een aantal gevallen zal ook de intern
begeleider bij deze gesprekken aanwezig zijn. De eerste gesprekken worden alle
ouders van de kleutergroepen verwacht, de andere gesprekken zijn facultatief. Zowel
de leerkracht en u als ouders kunnen een verzoek doen tot een gesprek.
We plannen de gesprekken op meerdere momenten in het jaar. Deze kunt u vinden in
de kalender.

Overige zaken

Zonnetje van de dag
Uw kind is een keer per schooljaar het ‘zonnetje van de dag’. Dit houdt in dat de
kinderen van de groep iets aardigs of liefs over uw kind zeggen dat de leerkracht in
een zon schrijft. Van deze ‘zon’ wordt een ketting gemaakt en die mag het kind de
hele dag dragen en mee naar huis nemen.

Zindelijkheid
We verwachten dat kinderen zindelijk zijn als ze op school komen. Kinderen moeten
zichzelf kunnen redden op de wc. Jongens gaan tijdens het plassen zitten op de
wc-bril. Na het toiletbezoek worden de handen gewassen. We vragen u als ouder dit
thuis te oefenen. Een ongelukje kan natuurlijk gebeuren. Als blijkt dat we uw kind
structureel moeten verschonen, dan nemen we contact met u op om uw kind op te
halen of zelf te verschonen en gaan we met u in gesprek over mogelijke oplossingen.

Verjaardagen vieren
Verjaardagen zijn voor kinderen erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan
besteed: de jarige krijgt een muts en een versierde stoel. De jarige mag natuurlijk
trakteren en met twee kinderen de klassen langs om door de leerkrachten
gefeliciteerd te worden. De kinderen trakteren bij ons op school voor het eerst als ze
5 jaar worden. Wij vieren de verjaardagen zonder aanwezigheid van ouders.
Wij vragen u uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet op het plein of in de school
uit te delen. Dit om teleurstelling bij kinderen die niet worden uitgenodigd te
voorkomen.

Onderzoek oudste kleuters
De kleuters die 6 jaar worden in 2022 worden door de GGD opgeroepen voor een
onderzoek. Dit onderzoek vindt onder schooltijd op school plaats. U ontvangt hierover
informatie van de GGD.

Sportdag
Elk jaar wordt er voor alle groepen een sportdag georganiseerd bij en door
atletiekvereniging Pijnenburg. Er wordt verwacht dat u uw kind daar zelf heen brengt
en ophaalt. De datum kunt u vinden in de kalender.



Schoolreis/feestdag
Elk jaar gaan we of op schoolreis of wordt er een feestdag op school georganiseerd.
De datum kunt u vinden in de kalender.

Excursies
Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten op school of op
locatie. Vooral voor het vervoer zullen we regelmatig een beroep op u doen. We zijn
erg blij met deze hulp. Hierdoor kunnen wij een aantal activiteiten blijven doen, zoals:
naar het bos gaan, bezoek aan de kinderboerderij, naar de bibliotheek etc.

Speelgoedochtend
Op de vrijdagochtend voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed van huis
meenemen. Houdt u er rekening mee dat er mee gespeeld wordt en er per ongeluk
iets kapot kan gaan. Fijn als u speelgoed dat geluid maakt of refereert aan geweld
zoals een pistool thuis laat. Mocht het per ongeluk meekomen naar school blijft het in
de tas.


