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Binnenkomst nieuwe kleuters en de spelregels daarbij.
Beste ouders,
Onderstaande aandachtspunten hebt u mogelijk al gelezen in onze SCHOOLGIDS, maar voor alle
duidelijkheid hierbij een puntsgewijze opsomming.
De aankondiging
Na de inschrijving kunt u aan het einde van een ochtend of het einde van een middag, als de eerste
schooldag al wat meer in de buurt komt, eens een keertje binnenlopen, om het kind al wat te laten
wennen aan het idee, aan de plek waar hij/ zij straks terecht zal komen.
Enkele dagen voor de eerste schooldag krijgt uw kind een kaart thuisgestuurd, waarop staat op welke
dag/tijd en bij welke leerkracht(en) uw kind welkom is.
Gewenningsdagen
In principe kennen we 4 gewenningsochtenden voorafgaand aan de 4e verjaardag van het kind. U
overlegt samen met de leerkracht of en wanneer uw kind gebruik maakt van de gewenningsdagen.
Verjaardag
Nieuwe kinderen mogen hun verjaardag meteen op school vieren. Wordt de verjaardag nog op de
Peuterspeelzaal, of het kinderdagverblijf gevierd als een soort afsluiting, is dat wat ons betreft prima.
Zoals wij in de kleutergroep gewend zijn de verjaardag op school te vieren, is het voor een aantal
kinderen soms een zware beproeving, als ze net pas op school zijn.
Geeft u wel door, of en wanneer u de verjaardag op school wilt vieren, omdat dit wat extra
voorbereidingen van ons vraagt (o.a. muts, versierde stoel, aanpassing programma).
Zindelijkheid
Wij gaan er vanuit, dat de kinderen die op school komen reeds zindelijk zijn. Mocht dit om welke reden
ook niet zo zijn, dan vernemen we dit graag vooraf van u. In overleg met elkaar kunnen we dan kijken
welke maatregelen nodig zijn, welke afspraken we kunnen maken.
Eerste dag
Als u uw zoon of dochter voor de eerste keer komt brengen, is het gebruikelijk, dat u samen met uw kind
binnenkomt. In de hal jas e.d. aan de kapstok hangt en daarna mag u ook samen de klas in. Na een
welkom door de leerkracht kunt u uw kind aan zijn tafeltje laten plaatsnemen en evt. een boekje uit de
kist(en) pakken om samen wat te kijken / te lezen.
Na het afscheid nemen vertrekken alle ouders zo spoedig mogelijk en start de kring.
Het is van kind tot kind heel wisselend, maar als het wenselijk is vanuit het kind, of vanuit uzelf om de
eerste dag even wat langer in de groep te blijven, dan is dat mogelijk.
Voor veel kinderen geldt echter, dat evt. “ verdriet” al snel over is, als ouders vertrokken zijn en de
groepsactiviteiten beginnen.
Einde schooltijd
We zijn graag een open school en zouden u graag elke dag de gelegenheid geven om binnen uw
kinderen op te halen. Maar helaas, doordat er binnen niet meer voldoende ruimte is, dient u aan het
einde van de ochtend, of middag buiten op de speelplaats te wachten. De leerkrachten brengen de
kinderen naar buiten en proberen zo goed mogelijk in de gaten te houden, dat de kinderen niet alleen op
stap gaan.
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Dit wil niet zeggen, dat u aan het einde van de schooltijd helemaal niet naar binnen mag. Natuurlijk kunt
u, als de grote stroom gepasseerd is, naar binnen gaan om in de klas naar o.a. werkjes van uw kind te
kijken.
Koffiedrinken/ fruitkring
Tijdens de ochtend wordt om +/- 10.00 uur een pauze ingebouwd om samen met de kinderen wat te
eten of te drinken. Wat uw kind eet en/of drinkt is aan u, mits het geen vervangend ontbijt is, en zeker
ook geen feestartikelen zoals chips, luxe koeken, cola e.d. Dus gezonde tussendoortjes ! Geeft u ze
vooral ook niet te veel mee.
Graag het fruit thuis voorbewerken en net als drinken meegeven in een deugdelijke verpakking.
Het is ook heel handig om de naam erop te zetten. Bij voorkeur geen pakjes. Dit zorgt voor veel afval,
wordt vaak “zo maar “weggegooid en is esthetisch en milieutechnisch geen beste zaak.
Deze “fruitspulletjes” worden ’s morgens in de klas in bakken gelegd van het “eigen” groepje. De juiste
kleurcode, of bak hoort u dan wel.
Lichamelijke oefening
Mits het weer het goed toelaat, gaan we vaak buiten spelen. Hiervoor hebben de kinderen geen
bijzondere attributen nodig.
Vaak gaan we, meestal 2x per dag, binnenspelen in de eigen speelzaal, waarbij wel extra spulletjes
nodig zijn. De kinderen moeten zich dan steeds aan- en uitkleden en trekken dan hun “gymspullen” aan:
een gympakje, of een broekje en T-shirt èn een paar gymschoenen (bij voorkeur zonder zwarte zolen).
Dit hoeven geen speciale gymschoenen te zijn; allerlei soorten zijn goed (zonder veters is wel heel
handig !), mits ze niet buiten gebruikt worden.
Het is de bedoeling, dat de gymspullen in een tasje of rugzakje, op school aan de kapstok blijven. Wel
hopen we, dat u regelmatig de kleren wisselt voor een wasbeurt.
Herkenning
Veel schoentjes, rugzakken, drinkbekers e.d. lijken erg veel op elkaar. Bovendien herkennen kinderen
niet altijd meteen hun eigen spulletjes. Met klem willen we u daarom vragen alle voorwerpen goed te
merken door er hun naam in of op te schrijven, of goede tape met naam er op te plakken.
Verlof
Leerlingen worden pas leerplichtig op hun 5e verjaardag. Desondanks hopen we, dat u het schoolritme
van de vierjarigen zo consequent mogelijk doorvoert. Zijn er toch redenen om eens een extra dag verlof
te nemen, maar ook een bezoek aan een arts e.d., dan willen we graag, dat u daarvoor een
aanvraagformulier benut, dat bij elke leerkracht is te verkrijgen. (ook van onze site te downloaden)
Vanaf de 5e verjaardag zijn deze formulieren verplicht.
Overblijven
In principe kunnen kinderen vier dagen in de week tussen de middag overblijven onder begeleiding van
ouders. Geef dit tijdig door aan de leerkracht als dit voor uw kind van toepassing is. De overblijfouders
vinden het prettig om bij de eerste keer ook met u kennis te maken.
Verkeersmaatregelen
Komt u met de fiets, wilt u dan bij de poort afstappen en zoveel mogelijk de zwarte pad naar de
fietsenberging benutten. Dit voorkomt ongelukjes. We gaan er vanuit, dat er op de speelplaats NIET
wordt gefietst.
In de gehele vesting geldt een parkeerverbod en zijn parkeervakken aangegeven. Als u op de Demer
langs de muur, of tussen de bomen parkeert, loopt u het risico van een boete. Mocht het straatje voor
school vol zijn, gebruik dan bij voorkeur de witte vakken aan de overkant van de Demer, dan geeft dat
achteraf geen ergernis. Blijf alert op het gegeven, dat de Demer nog altijd een gevaarlijke
oversteekplaats is!
Intakegesprek
Er vindt, 4 weken na plaatsing op school, een intakegesprek plaats met de leerkracht van uw kind. We
verzoeken u om direct in de eerste week dat uw kind op school zit een afspraak met hem/haar te
maken. Zowel u als de leerkracht van groep 1/ 2 vullen een formulier in en dit wordt vergeleken en
besproken. Ook worden de bevindingen van de eerste 4 weken met u besproken.
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Ouderhulp
Op school kennen we vele vormen van ouderhulp: helpen bij het lezen, bij individuele leerlingenhulp,bij
textiel werkvormen, computergebruik, excursies, feesten etc.
Aan het begin van elk schooljaar wordt hiervoor een oproep gedaan bij alle ouders. Wilt u vanuit een
positieve betrokkenheid bij school ook op deze manier een bijdrage leveren, dan kunt u zich (ook
tussentijds) te allen tijde opgeven voor welke vorm van ouderhulp dan ook.
Tot slot wensen we u en uw kind(eren) een heel fijne, gezellige leerzame tijd toe op onze school.
We vertrouwen op een prettige samenwerking met u in het belang van het kind.
Met vriendelijke groet,
Karin Herrings
Schoolleider Johannes Paulusschool

W:\Directie\Beleidsplannen\Team-Info\20111007 introductie nieuwe lln.doc

“ Schitteren van micro naar macro “

Stichting S C A L A
Basisonderwijs in de gemeente Heusden

