
Informatiebrief
groep 1 en 2



SCHOOLTIJDEN
De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.20 uur.
Op woensdagochtend tot 12.30 uur.
Om 8.20 uur gaan de deuren open voor de groepen 1 t/m 3. Uw kind wordt bij het
hek opgevangen door een juf of meester. Vanaf hier loopt uw kind zelfstandig naar
de klas toe.

BEWEGINGSONDERWIJS
Vanaf donderdag 28 oktober zullen wij met de kleuters gaan gymmen in het
speellokaal. Wij gymmen hier in hemd, onderbroek en sportschoentjes. Graag de
schoenen voorzien van naam. Deze schoenen zullen in de klas bewaard blijven.
Wij vragen u om op donderdag makkelijke kleding aan te trekken i.v.m. het aan- en
uitkleden.

ACTIVITEITEN EN HULP VAN OUDERS
In oktober gaan wij met elkaar een herfstwandeling in de tuin van het Hof van Moerkerken
maken en in november organiseren wij onze jaarlijkse Pietenochtend, verder is er dan nog
het zomerfeest in juni. Dan zijn er nog diverse zaken waarvan de
data nog niet in de kalender opgenomen kunnen worden. Ook
daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. T.z.t. ontvangt u
bericht over hoe u zich op kunt geven als hulpouder.

ETEN EN DRINKEN
Iedere ochtend krijgen de kinderen gelegenheid om fruit te eten en te drinken.
Ieder pakje, bakje of beker moet voorzien zijn van de naam van
het kind. Het eten en drinken bewaren wij in onze tas.
Wilt u zorgen voor een gezonde brooddoos voor de lunch? Wilt u
meer meegeven dan alleen brood, denkt u dan aan ‘snoep’tomaatjes,
komkommer, paprika e.d.



SPEELGOED
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet elke dag iets mee naar school neemt. Een knuffel voor als
je verdrietig bent of iets wat je met je verjaardag gekregen hebt is niet erg, maar elke dag iets
meenemen raden wij af.

VERJAARDAGEN
Wij vinden het leuk om in de groep de verjaardag van uw kind te vieren. U
kunt met de juf afspreken wanneer we de verjaardag vieren. Ook hebben wij
het besluit genomen dat de kinderen van groep 1 en 2 niet de klassen rond
gaan, zij vinden het soms erg spannend om langs de groepen te gaan. Wilt u
toch een traktatie aan alle leerkrachten geven dan zetten wij dit in de
personeelskamer.  Wilt u de traktatie bescheiden houden en waar mogelijk
gezond?

FIETSEN
Het hek aan de kant van de schuur is het hek dat bedoeld is voor alle fietsers. De kinderen moeten
de fietsen zo dicht mogelijk naast elkaar plaatsen bij de daarvoor bedoelde rekken. Bij ophalen
graag via de ‘Kiss and ride’-strook naar dit hek toe lopen en lopend met de fiets het schoolplein
weer verlaten, dit i.v.m. buiten spelende kinderen.

KLASSENOUDER
De klassenouders voor het komende schooljaar zijn bekend.
De klassenouders zijn lid van de Ouderraad. Zij beheren een klassenapp, waarbinnen
geheugensteuntjes doorgegeven worden/ oproepen voor hulp e.d. . Hiervoor vragen we per kind
één of twee mobiele nummers op te geven op de lijst.
Zij zullen dit schooljaar zeker af en toe een beroep op u doen.

VERJAARDAG JUFFEN
Wij vieren dit schooljaar onze verjaardagen samen op donderdag 9 juni.
Ieder kind is vrij om zelf iets te maken of te kopen.

SPREEKAVONDEN
Natuurlijk wilt u als ouder ook op de hoogte blijven van de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor
zijn er gedurende het schooljaar een aantal spreekavonden gepland. U kunt zich twee weken van
te voren inschrijven voor een gesprek met de leerkracht. Voor de laatste spreekavond worden
ouders, alleen als dit nodig is, uitgenodigd door de leerkracht. Ouders met meerdere kinderen op
school worden verzocht een pauze van 10 minuten tussen de verschillende afspraken open te
houden.


