INFORMATIEBOEKJE
VOOR OUDERS/VERZORGERS
VAN NIEUWE
LEERLINGEN IN GROEP 1-2

Schooljaar 2018-2019

Samenwijs Opvang en Onderwijs
Locatie Willibrordus
Molenstraat 8
5087 BN Diessen
013-5046165
directie.willibrordus@stichtingsamenwijs.nl
www.bsdiessen.nl

INHOUDSOPGAVE
WELKOM!...................................

....................................

3

OM TE BEGINNEN…
Aanname nieuwe kleuters……………………….…………….. 4
Instroommomenten …..…………………………………..……. 4
Oefenmomenten ………………..………………………….…… 4
Voor ’t eerst naar school……………………………………..…… 5
Hoe ziet een ochtend/middag eruit? .......................................... 5
Kijkmiddag groep 1 …………………………………………......... 6
PRAKTISCH…
Inlooptijd …………………………………………………………… 6
Schooltijden 2016-2017…………………………...……………… 6
Nieuwsbrief ……………………………………………………..…. 7
Gymkleding………………………………………………………… 7
Fruit eten……………………………………….............................. 7
Uw kind ophalen…………………………………………….…….. 7
Informatie over uw kind……………………………..……………. 8
Mededelingen……………………………………………………… 8
Een wensje maken...................................................................... 8
Speelgoed …………………………………………....................... 8
Fietsen……………………………………………………………....8
Verjaardagen………………………………………....................... 9
Hoofdluis…………………………………………………………… 9
Ouders helpen op school…………………………………………. 9
Overblijven…………………………………………………………. 9
Tip…………………………………………………......................... 9

2

Welkom!!!

Binnenkort zal uw zoon of dochter een nieuwe, grote stap gaan maken: van start op
de basisschool! In dit informatieboekje vindt u de belangrijkste gegevens om ervoor
te zorgen dat zowel u als uw kind een fijne start kan maken op de Willibrordusschool,
met name gericht op groep 1 en 2. Wanneer uw kind daadwerkelijk op school zit,
ontvangt u de informatiekalender met aanvullende gegevens.
Daarnaast hebben we ook een website: www.bsdiessen.nl
Hierop staat onder andere de schoolgids. Daarin vindt u nog meer informatie over
allerlei zaken die van belang zijn op onze school:… en onze school, dat zijn wij
samen….leerlingen, ouders, teamleden en andere betrokkenen.
Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen, neem dan gerust even
contact op. Wij zullen u graag verder te woord staan.
Wij rekenen op een fijne schooltijd voor uw kind en een goede samenwerking met
alle betrokkenen.

Namens directie en team
van de Willibrordusschool,
Frank van Geet (directeur)
Ans Neggers (coördinator onderbouw)
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OM TE BEGINNEN…
Aanname nieuwe kleuters
Onze school is één van de zes scholen van Stichting ‘De Oude Vrijheid’. Wanneer uw
kind 3 jaar is mag het aangemeld worden op de basisschool. Na aanmelding van uw
kind ontvangt u van ons een bevestiging met daarbij aangegeven het instroommoment.
De instroommomenten voor komend schooljaar 2018-2019:
Als uw kind 4 wordt mag het de dag erna naar de basisschool naar groep ½, uw kind
krijgt een week van tevoren een uitnodiging, u krijgt via de mail de nodige informatie
en in welke groep uw kind start als hij/zij 4 jaar is.
De decembermaand wordt door kinderen vaak als druk en spannend ervaren: we
adviseren ouders dan ook graag om hun kind in dit geval na de kerstvakantie in te
laten stromen.
Wanneer uw kind aan het einde van het schooljaar 4 jaar wordt, kunt u overwegen
om uw kind na de zomervakantie in te laten stromen. In de laatste periode van een
schooljaar zijn de klassen vaak groter en zijn er regelmatig uitjes en speciale dagen
die de structuur ontregelen in een kleutergroep. Onze ervaring leert dat nieuwe
leerlingen dat niet prettig vinden en adviseren u daarom om in die gevallen ervoor te
kiezen om uw kind na de zomervakantie in te laten stromen.
De oefenmomenten voor komend schooljaar 2018-2019:
Natuurlijk is het fijn als kinderen even rustig kunnen wennen aan hun nieuwe klas en
niet meteen een hele week naar school hoeven. Daarom komen de kinderen in
overleg met de pedagogisch medewerkers van Opvang verschillende keren “
oefenen” in de toekomstige klas. Ze maken dan alvast kennis met de leerkracht, de
kinderen en de gang van zaken in de groep. Deze oefenmomenten zijn op
verschillende tijden zodat de kinderen met allerlei activiteiten in aanraking kunnen
komen, zoals fruit eten, kringactiviteit, buiten spelen en werken.
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Voor ’t eerst naar school
U wordt tijdens de eerste echte schooldag om 9 uur op
school verwacht, zodat de leerkracht wat extra tijd voor
uw kind en u kan vrijmaken. We maken even kort
kennis, en dan is het de bedoeling dat u afscheid
neemt. Meestal hebben de kinderen minder moeite als
u het afscheid zo kort mogelijk houdt! Aan ’t eind van
de ochtend neemt de leerkracht uw kind mee naar
buiten; u kunt dan als u dat wilt nog even mee terug de
klas in om iets te vragen en rond te kijken.

Hoe ziet een ochtend/middag eruit?
In principe bestaat elke ochtend en middag uit een aantal vaste onderdelen met een
wisselende volgorde. Elk dagdeel is er een kringactiviteit, een speel-/werkles en gaan
de leerlingen naar de gymzaal of naar buiten.
In de kring vinden allerlei activiteiten plaats, zoals (prenten)boeken lezen, gesprekken,
rekenlesjes, toneelspel en muzieklessen.
‘Werken’ betekent dat alle kinderen bezig zijn met verschillende activiteiten in de klas,
zoals bouwen in de bouwhoek, spelen in de poppenhoek, werken met
ontwikkelingsmaterialen, tekenen, knutselen, schilderen, computerwerk, zandtafel en
constructiemateriaal. Ieder kind mag kiezen waarmee hij/zij wil werken, al worden er
wel een beperkt aantal opdrachten per week gegeven die uw kind moet doen. Werken
duurt zowel in de ochtend als in de middag ongeveer een uur, soms met een
onderbreking van een pauze of een andere les.
‘Spelen’ doen we buiten in de zandbak, op het klimrek en met de karren. Maar we
kunnen ook naar de gymzaal. In de gymzaal mag je lekker spelen met de klimrekken of
met klein materiaal en natuurlijk worden er ook heel regelmatig gymlessen, spellessen
en danslessen gegeven. Voor ‘spelen’ hebben we zowel ’s morgens als na de middag
ongeveer 45 minuten.

5

Kijkmiddag groep 1
Bij uw eerste kind is alles wat uw kind vertelt over school nog nieuw, bij een volgend
kind klinkt het vaak al een stuk vertrouwder. Om een beter beeld te krijgen van wat uw
kind dagelijks meemaakt op school, mag u een keertje een middag komen kijken. U
krijgt hiervoor een uitnodiging als uw kind ongeveer twee maanden op school zit.
PRAKTISCH…
Inlooptijd;
De eerste bel gaat ’s morgens om 08.20 uur; vanaf dat moment mogen de kinderen
naar binnen. Ook ouders/verzorgers zijn welkom om binnen te komen. Het biedt u de
gelegenheid om iets door te geven aan de leerkracht of om een kijkje te nemen naar
het werk van uw kind.
Om 08.30 uur gaat de tweede bel; alle kinderen zijn dan binnen, de deuren gaan dicht
zodat het dagprogramma kan starten.
Als uw kind net op school zit, mag u natuurlijk gerust uw kind binnen brengen, ook bij
het begin van de middag. We willen u wel vragen om uw kind, wanneer het daar aan
toe is, zelfstandig naar binnen te laten gaan.

Schooltijden 2018-2019:
Groep 1-2-3-4
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur

13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 - 15.30 uur

Notabene:
Groep 1 is vrijdag de hele dag vrij. Groep 2 komt elke vrijdagochtend en om de week op
vrijdagmiddag. Deze vrijdagen worden aangegeven in de schoolkalender. Mochten er
wijzigingen komen dan wordt dit aangegeven op de nieuwsbrief.
Groep 5-6-7-8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur

13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
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Nieuwsbrief
Elke week komt er op de site van de school (www.bsdiessen.nl) een
nieuwsbrief te staan. Hierin staat algemene informatie en informatie
per bouw vermeld. Het is belangrijk dat u deze goed doorleest, omdat
hier informatie in vermeld staat die van belang is voor u en voor uw
kind. Wij proberen hierdoor zoveel mogelijk “losse” briefjes te
vermijden en deze te bundelen tot de wekelijkse nieuwsbrief die
overigens ook via de mail wordt verspreid.
Reden te meer dus om ervoor te zorgen dat wij over het juiste
mailadres beschikken.

Gymkleding
In groep 1/2 gymmen de kleuters meestal in hun ondergoed en op gymschoenen met
dunne zool en elastiek of klittenband, geen veters! Wilt u de gymschoenen zo snel
mogelijk mee naar school geven? Graag al bij het oefenen. Ze blijven op school en
worden 2x per jaar ter controle mee naar huis gegeven.

Fruit eten
‘s Morgens wordt er met de kleuters in de klas fruit, liga of een boterham gegeten. Het
is de bedoeling dat u het fruit schoongemaakt meegeeft, of er voor zorgt dat uw kind
het zelf makkelijk kan schoonmaken. Natuurlijk dient het goed verpakt te zijn en graag
van een naam te worden voorzien; het fruit wordt namelijk verzameld in een bak. Het is
niet nodig om uw kind een beker mee te geven naar school: we hebben speciale
drinkfonteintjes in de klas waar gebruik van gemaakt wordt.
Omdat het fruit in een bak wordt verzameld en we drinkfonteintjes hebben is het
meestal niet nodig dat kinderen een (rug-) tas meebrengen naar school. Dat scheelt
bovendien ook flink wat ruimte aan de kapstokjes zodat de jassen beter opgehangen
kunnen worden.

Uw kind ophalen
Als de bel gaat, komen alle kinderen met hun leerkracht naar buiten naar de poort. Het
is voor de leerkrachten echter niet te doen om daarbij te zien of alle kinderen bij hun
ouders/verzorgers terecht komen. Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd bij de poort staat
om uw kind zelf op te vangen? Mocht iemand anders uw kind ophalen, dan vinden de
leerkrachten het prettig om hiervan op de hoogte te zijn.
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Informatie over uw kind
 Als uw kind net op school zit, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. U
kunt nader kennis maken met de leerkracht, informatie over uw kind doorgeven
en horen hoe de eerste dagen gegaan zijn. We vragen u dan ook om een
vragenlijst in te vullen.
 Tussendoor kunt u altijd even bij de leerkracht van uw kind informeren hoe het
met uw kind gaat. Duurt het iets langer dan een paar minuten? Maak dan even
een afspraak!
 Ook voor groep 1 en groep 2 worden er oudergesprekken gehouden. Deze data
worden vermeld op de informatiekalender.

Mededelingen
Wij willen u verzoeken mededelingen zoveel mogelijk schriftelijk te doen. Wij bedoelen
mededelingen zoals: het alleen naar huis mogen gaan, het kind moet met iemand
anders mee, wat later op school komen, eerder op komen halen, bezoek aan de dokter
of een wensje maken.
Een wensje maken
In groep 1/2 mogen de kinderen iets maken als ze zélf aangeven dat ze voor iemand
iets willen maken. Er is een wensmap met voorbeelden.
Wilt u er zeker van zijn dat er voor een speciale gelegenheid iets gemaakt wordt, wilt u
dit dan ongeveer een week van te voren door middel van een briefje aan de leerkracht
doorgeven?
De afspraak op onze school is dat we, voor de
verjaardagen, alleen iets maken voor papa, mama, opa
of oma.

Speelgoed
Na het Sinterklaasfeest en de dag waarop uw kind zijn/haar verjaardag viert, mogen de
kinderen speelgoed meebrengen. Let u er wel op dat het speelgoed geen kleine
onderdelen bevat of te kwetsbaar is.
Het is niet de bedoeling dat op andere dagen speelgoed meegebracht wordt. Soms
mogen kinderen in het kader van een project of thema wel iets mee naar school
brengen; dat wordt dan tijdig aangegeven.

Fietsen
Als regel mogen de kinderen die buiten de bebouwde kom wonen met de fiets naar
school komen. Willen de ouders van deze kinderen er aan denken dat de kinderen
vaak werkjes e.d. mee naar huis nemen. Het is daarom gemakkelijker dat ze een
mandje of tasje op de fiets hebben. De kinderen mogen op het schoolplein niet fietsen.
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Verjaardagen
In groep 1/2 mag u van 8.30 uur tot 9.15 uur het feest in de klas
bijwonen. U mag dan natuurlijk ook foto's maken. Zet die niet
ongevraagd online op social-media.
Het is niet de bedoeling dat een jonger broertje of zusje van de
jarige mee wordt gebracht; hierdoor verslapt vaak de aandacht voor
de jarige. Het kind mag zijn/haar broertje of zusje in een andere
klas ook een traktatie gaan brengen. De leerkracht deelt gewoon
mee met de traktatie voor de klasgenootjes.
Op schoolniveau hanteren we de afspraak dat uitnodigingen niet in de klas worden
uitgedeeld.
PBS
PBS is een school-brede aanpak van gedrag gericht op het duidelijk maken en
stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen en andere bij het onderwijsproces
betrokken personen. Doel is o.a. de prestaties te verbeteren door vanuit samen
gedragen waarden en normen een leer- en leefomgeving te scheppen die het leren
bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
We gaan daarbij uit van onze gezamenlijke verwachtingen t.a.v. gedrag in en om de
school en brengen deze verwachtingen actief en positief over aan de leerlingen. De
aanpak is gericht op de hele school, dus de klas, de gang, de aula, speelplaats enz.
Ook de ouders worden daarbij betrokken: u ontvangt hierover t.z.t. informatie.
Aangezien Opvang nu ook deel uitmaakt van onze Samenwijsaccommodatie, sluiten zij
aan bij het traject, evenals de begeleidsters van het overblijven.
Hoofdluis
Ondanks uw aandacht voor de hygiëne, komen er toch regelmatig meldingen van
hoofdluis voor. Op onze school is er een zogenaamde ‘hoofdluiswerkgroep’, die iedere
maandag na de vakantie de kinderen komt controleren op hoofdluis. Deze groep
verzoekt de ouders om de kinderen op die maandagen zo min mogelijk speldjes en gel
in de haren te doen. Dit om tijd te besparen en een degelijke controle te kunnen
uitvoeren.
Ouders helpen op school
Er zijn een aantal momenten waarop wij erg blij zijn met de hulp die door ouders
gegeven wordt tijdens de lessen. De klassenouder regelt via de email deze hulp in de
klas.
Overblijven
Wilt u uw kind laten overblijven? Natuurlijk kan dat! Actuele informatie hierover vindt u
op de site van onze school, onder tabblad ‘onze school’.
Tip
Zorg dat uw kind op tijd, maar niet te vroeg op school is. Tien minuten voor aanvang is
ruim op tijd.
Ondanks zorgvuldigheid is het mogelijk dat er onjuistheden in dit boekje vermeld staan.
Daarnaast is het ook mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden die nog niet zijn
opgenomen in dit informatieboekje.
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