
 
 
 
Informatieboekje voor nieuwe leerlingen op School B 

 
Welkom ! 

 
Nog even en dan is het zover, jullie kind gaat naar School B. 
Wat is het spannend, de eerste schooldag! De wereld staat op zijn kop als jullie kind voor het 
eerst naar school gaat. Je kind is plotseling de jongste in de groep, moet zelfstandig 
opdrachtjes maken en gaat bij klasgenootjes spelen. 
Ook voor jou als ouder is het een stap waar je misschien best een beetje moeite mee hebt. 
En dat is ook logisch. Je vraagt je van alles af. Daarom is een goede voorbereiding 
belangrijk. Dit zorgt ervoor dat  je kind zich straks snel thuis voelt op school. 
Het is bijna zover: de eerste echte schooldag. Verschillende dingen moeten mee naar 
school. Zoals een broodtrommel met boterhammen, fruit of een ander gezond tussendoortje 
en natuurlijk ook een tas met gymkleren. 
Vertel je kind al ruim voor de wendagen over school. Vertel je kind op een rustige manier wat 
hij/zij allemaal kan verwachten. Hieronder allerlei praktische informatie die kan helpen voor 

een soepele start. 
 
Wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op School B!! 
 
 
Aanvangstijden 
De kinderen kunnen vanaf 8.05 uur naar binnen worden gebracht. Voor kinderen die een 
beetje moeite hebben om afscheid te nemen, is het volgens ons het beste om niet te lang te 
blijven. Probeer daar een afspraak over te maken met uw kind. We beginnen de les om 8.15 
uur met de inloop en verwachten dat de ouders dan het lokaal verlaten. Het zou fijn zijn als 
de kinderen voor het naar school gaan nog even plassen, zodat ze tijdens het kringgesprek/ 
instructie niet naar het toilet hoeven.  
 
BSO 
De kinderen die naar de BSO gaan, wachten onder begeleiding van één leerkracht in de hal 
tot ze gehaald worden. De kinderen die op school naar de BSO gaan, mogen direct naar het 
BSO- lokaal. Wilt u de BSO- dagen doorgeven aan de groepsleerkrachten? 
 
Dagkleuren 
Wij werken met de Dalton dagkleuren en zingen er een liedje bij. 
Maandag is de groene dag.  
Dinsdag is de gele dag. 
Woensdag is de paarse dag. 
Donderdag is de oranje dag.  
Vrijdag is het de blauwe dag, speelgoeddag, de kinderen mogen deze dag speelgoed mee 
van huis meenemen. 
Zaterdag is de roze dag en zondag is de rode dag. 
 
Eten en drinken 
Het is fijn dat er meegewerkt wordt om het drinken (weer) in bekers te doen met het oog op 
de overvolle containers en dus afvalberg. Denk er wel aan de deksels er goed op te draaien, 
want hierdoor ontstaat er nog weleens lekkage. Daarnaast is het prettig om overal een naam 
op te zetten: op de tassen, bekers, deksels en bakjes. Wij streven ernaar dat kinderen een 
gezonde pauze hap meenemen. Daarbij kunt u denken aan fruit, rozijnen, noten, wortels, 
komkommer enzovoort. 
 



 
Groepssamenstelling 
Dit jaar hebben we gekozen voor drie groepen 1/2. De instroom van nieuwe kinderen kunnen 
we op deze manier verdelen over drie groepen. Ons streven is om elk jaar de onderbouw zo 
klein mogelijk te houden.  

- Groep 1/2A heeft juf Bertha en juf Zanneke 
- Groep 1/2B heeft juf Ingrid 
- Groep 1/2C heeft juf Jeanette  

 
Gym 
Het is de bedoeling dat uw kind gymschoenen met een stroeve zool heeft, die hij/zij zelf 
aan en uit kan doen. Dit kunt u proberen bij de aankoop van de gymschoenen. De 
gymkleding kan bestaan uit een t-shirt en een korte broek, die de kinderen gemakkelijk zelf 
aan en uit kunnen doen. We willen op maandag graag de gymkleren op school hebben, bij 
voorkeur in een stoffen tas. Zo kunnen we bij slecht weer ook op andere dagen gymmen.  
Op vrijdag gaan de gymkleren mee om gewassen te worden. De schoenen blijven op school. 
Er blijven nogal eens gymkleren / schoenen liggen. De oplossing is de naam van uw kind 
erin te zetten, dat maakt het vinden van de eigena(a)r(es) makkelijker. 
ICT 
WhatsApp 
Op School B communiceren we graag op een gestroomlijnde manier met ouders. Dit 
betekent dat dingen die schoolbreed gelden tot u komen via de nieuwsbrief of via een los 
mailtje als nodig. Voor de klassen geldt dat er info wordt gedeeld via de weekmail (en heel 
soms op een briefje). In overleg tussen leerkrachten wordt er soms voor gekozen om voor 
parallelgroepen samen een weekmail te sturen. Nu zijn er los van deze wegen ook vaak 
korte boodschappen of oproepen. Het is hierbij onze wens dat er per groep een 
Whatsappgroep is. Hier zit de leerkracht niet in, maar deze wordt in de gaten gehouden door 
de klassenouder, het aanspreekpunt van de leerkracht. Deze klassenouder wordt z.s.m. in 
het begin van het schooljaar ‘gekozen’ door de leerkracht(en). Mocht u niet in deze groep 
willen, dan dient u dit aan te geven bij de klassenouder. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat u 
een mailtje krijgt als er iets wordt gedeeld in de groep. De groep zal vooral gebruikt worden 
voor boodschappen van de leerkracht die hij/zij stuurt aan de klassenouder, die het in de 
groep plaatst. Voor het aanmaken van de groep worden de 06-nummers gebruikt van één 
van de ouders/verzorgers. Natuurlijk mogen beide ouders/verzorgers zich aanmelden, geef 
dit dan even aan bij de klassenouder. Deze appgroep zal uitsluitend gebruikt worden voor 
zakelijke dingen. Eventuele problemen komen hierin niet ter sprake. Dit dient persoonlijk met 
de persoon te worden besproken, meestal de leerkracht. De klassenouder zal u hierop 
aanspreken en in het ernstigste geval verwijderen.   
 
Ouderportaal van Parnassys 
Onze school werkt met Parnassys. Dit is een informatiesysteem waarin wij alle informatie 
over uw kind verwerken. In dit systeem is het ook mogelijk om toetsen te verwerken. Deze 
toetsen komen digitaal, of door ons handmatig ingevoerd, in het ouderportaal terecht. De 
scores van de toetsen zijn dan thuis door ouders/verzorgers in te zien. Hiervoor heeft u een 
inlogcode nodig. In het begin van groep 3 zult u een mailtje krijgen van de 
groepsleerkrachten, verstuurd vanuit Parnassys, waarin u wordt gevraagd om een 
wachtwoord aan te maken. Als u dit doet, kunt u vanaf dat moment de resultaten inzien van 
uw kind. Bewaart u deze inlog goed?! Bent u hem onverhoopt toch kwijt, mailt u dan even 
naar directie@schoolb.nl. Dan zult u een nieuw mailtje ontvangen. 
 
Klasbord 
Bij ons op school doen we ontzettend veel leuke en nuttige dingen. Hiervan willen we graag 
met u delen middels beeld en geluid. Elke groep, soms per parallelgroep, heeft in een jaar 
een Klasbordaccount. Hierin deelt de leerkracht foto’s en video’s van gebeurtenissen op of 
met school. Dit is een afgeschermde omgeving, AVG-proof, waar u zich voor aan dient te 



melden. In het begin van het schooljaar krijgt u hier een verzoek voor van de leerkracht. 
Klasbord is ook op de telefoon te gebruiken (Apple en Android). Helaas zijn de foto’s niet 
zomaar te downloaden, hier dient u een account voor te kopen, á €3,99 per jaar. Wel is het 
mogelijk om via de computer in te loggen, de rechtermuisknop te gebruiken en de foto te 
kopiëren (en dat is gratis). Als de groep het jaar erna in zijn geheel doorgaat naar de 
volgende groep, dan blijft Klasbord bestaan. Worden groepen gesplitst of anders, dan zal er 
in het nieuwe jaar een nieuwe groep worden gemaakt en krijgt u een nieuwe uitnodiging. De 
oude groep wordt dan verwijderd, dus wilt u nog foto’s hebben, houd hier dan rekening mee. 
Klasbord biedt verder de mogelijkheid om voor €12,50 een jaarboek te laten maken. Wilt u 
dit, dan is dit voor eigen rekening en risico. Wij hebben hier verder geen ervaring mee. Voor 
vragen over Klasbord kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. 
 
 
Jarige juffen 
De verjaardag van de juffen en meesters  wordt gezamenlijk op school gevierd en de 
kinderen krijgen daarvoor een uitnodiging. De kinderen mogen op deze dag verkleed komen.  
 
 
Klassenassistenten en stagiaires 
Het kan zijn dat er een stagiaire bij een van ons in de groep komt. Op dit moment is hier nog 
niets over bekend. Wanneer er iemand komt stage lopen, wordt u hierover geïnformeerd in 
de nieuwsbrief. 
 
Klassenouder 
Elk jaar vragen we of er iemand klassenouder wil worden van de groep. De klassenouder is 
aanwezig tijdens de Sinterklaas-Kerst-Paasviering.  
 
Krant in de klas 
Op woensdag -en vrijdagochtend is het krantendag. Op deze dagen mogen de kinderen 
vertellen over een foto uit de krant die ze zelf hebben meegenomen. Het kind heeft daar met 
de ouder of verzorger over gesproken.  
Er wordt een lijst gemaakt en deze krijgen de kinderen mee naar huis. Hier staat op wanneer 
uw kind aan de beurt is en wat er verwacht wordt. U kunt deze datum meteen op de kalender 
schrijven of in uw agenda.  
 
Letters aanleren 
Op school bieden wij de letters aan met de methode van Jose Schraven. Letters worden 
aangeleerd met een klankgebaar erbij. In de groepen 1 krijgen de kinderen letters 
aangeboden en in de groepen 2 worden deze herhaald en komen er nieuwe letters bij. 
In de kleuternieuwsbrieven worden de letters vermeld die aangeleerd gaan worden. We 
kunnen de gebaren niet goed duidelijk in genoemde nieuwsbrief zetten. Als u het 
klankgebaar bij de aangeboden letter wilt zien en uw kind kan dat nog niet goed duidelijk 
maken, vraagt u het dan even aan de groepsleerkracht.  
 
Lunch 
De kinderen van groep 1 en 2 eten tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Tijdens het eten zitten de 
kinderen aan een tafeltje. 
Eten en drinken dat niet op is gaat mee naar huis, zodat u weet wat uw kind 
gegeten/gedronken heeft. Afval gaat ook mee terug naar huis. Wij verwachten dat het 
lunchpakket gezond eten bevat en (eventueel) een gezond extraatje. 
 
Maatjes 
Wij werken op School B met maatjes. De leerkracht kiest meestal de maatjes, soms mogen 
de kinderen ook hun eigen maatje kiezen. Maatjes hoeven geen vrienden te zijn, maar lopen 
naast elkaar in de rij, doen zo af en toe samen een opdracht en helpen elkaar waar kan.  



Na ongeveer 6 weken wisselen wij van maatje. 
 
Mededelingenschrift 
In de gang of in de klas ligt een mededelingenschrift. In dit schrift kunt u een korte 
mededeling voor de leerkracht schrijven. Bijvoorbeeld wanneer een kind naar de tandarts 
moet of door iemand anders wordt opgehaald. Dit wordt door de leerkracht gelezen zodat zij 
op de hoogte is. 
 
Kinderpodium 
Op onze school hebben wij de traditie dat de kinderen één keer per jaar optreden met hun 
eigen groep. Dit doen ze in de gemeenschapsruimte van de school. De optredens duren 
meestal 20 minuten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 
 
Schooltijden 
Maandag, dinsdag, donderdag: 08.15u – 14.15 uur 
Woensdag en vrijdag               : 08.15u -  12.15 uur 
De kinderen gaan ongeveer 5 minuten voor de eindtijd naar buiten zodat het overzichtelijker 
is i.v.m. de drukte. 
Schrijfonderwijs 
“Mijn kind wil graag schrijven, hoe kan ik het beste de letters aanleren?” 
Dit is een vraag die ons regelmatig gesteld wordt. Een antwoord is niet zo makkelijk. In ieder 
geval is het heel belangrijk dat het kind het potlood goed vasthoudt. Hierbij een aantal 
adviezen: kinderen moeten niet te snel met schrijven beginnen, de fijne motoriek moet goed 
ontwikkeld zijn, rem kinderen niet af, corrigeer op een vriendelijk manier de penhouding.  
Op school gebruiken we normale, dunne potloden. Dit is om de goede potloodgreep aan te 
leren. De potloodgreep is als volgt: het potlood moet als het ware balanceren in het kuiltje 
van je hand, tussen de duim en wijsvinger. De duim en wijsvinger houden het potlood aan de 
bovenkant vast en de middelvinger ondersteunt het aan de achterkant. Niet te laag, 
ongeveer 2 cm vanaf de punt. 
 
Als het kind dat onder de knie heeft kan het de letters natekenen. We leren de kinderen niet 
schrijven, dat leren ze in groep 3. Ze leren daar schrijven met de methode ”Schrijven in de 
basisschool”. We letten erop dat het woord van links naar rechts wordt getekend en dat de 
letters van boven naar beneden gaan. Er zijn (linkshandige) kinderen die een periode in 
spiegelbeeld schrijven, de ervaring is dat dit weer over gaat. 
 
We tekenen de volgend kleine letters, de losse letters: 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w. 
  
De letters worden fonetisch uitgesproken dus zoals ze in woord klinken. De /b/ wordt dus 
uitgesproken als /bu/, de /r/ als /rrr/ en de /s/ als /sss/ enzovoort. 
 
We gebruiken de volgende cijfers: 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Sidi formulieren en informatie over uw kind(eren) 
Wanneer uw kind op school komt krijgt u het Sidi-formulier aangeboden. We willen dat u dit 
formulier zo volledig mogelijk invult, omdat wij veel waarde hechten aan de informatie. Na 
enkele weken nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. 
Tijdens dit gesprek wordt het formulier besproken en verteld de leerkracht over de eerste 
weken van uw kind in de groep. Hier kunnen over en weer vragen worden gesteld. 
 



In september hebben wij met u een startgesprek, waarin we in 15 minuten elkaar het een en 
ander kunnen vertellen over de wederzijdse verwachtingen voor het komende schooljaar van 
uw kind. Wij verwachten hiervoor alle ouders/verzorgers. 
 
In februari zijn er 10-minutengesprekken waar we alle ouder(s)/verzorger(s) verwachten. 
In mei nodigt uw kind u uit voor een portfoliogesprek. In de kalender staat wanneer dit zal 
plaatsvinden. Bij dit gesprek zijn ouders, kind en leerkracht aanwezig. Als er in de groep een 
stagiaire aanwezig is kan hij/zij ook aanwezig zijn bij deze gesprekken. Wanneer u dit niet 
wilt, kunt u dat melden bij de leerkracht. 
 
 
Speelgoeddag 
Vrijdag is onze speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed van huis meenemen om 
mee te spelen. Wij willen agressief spelgedrag zoveel mogelijk voorkomen. Speelgoed wordt 
meegenomen dat kan leiden tot dat spelgedrag (geweren, waterpistolen, zwaarden, 
tankauto’s etc) graag thuis laten. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het speelgoed 
wat ze mee nemen .Wanneer kinderen iets gekregen hebben n.a.v. een verjaardag of iets 
dergelijks, mogen ze dat natuurlijk ook op andere dagen laten zien. Mocht speelgoeddag een 
keer niet doorgaan i.v.m. bijvoorbeeld een onderbouw vrije dag, dan is de week daarna weer 
een nieuwe speelgoeddag. We verplaatsen de dag niet naar de donderdag. 
Vader en moederdag 
Zoals in de schoolgids staat vermeld maken wij geen moederdag en vaderdag cadeautjes. 
Wanneer kinderen iets voor een verjaardag willen maken mag dat altijd, we bespreken dan 
met het kind wat het wil maken voor de jarige. Voor de opa’s, oma’s, broertjes, zusjes enz. 
maken de kinderen een tekening. U kunt het op de kalender schrijven die op het 
aanrechtkastje hangt in de klas van uw kind. Dit cadeautje wordt alleen gemaakt als het kind 
dit zelf graag wil. 
 
Verjaardagen van de kinderen 
De verjaardagen worden op school gevierd door te zingen voor de jarige. Het kind mag 
trakteren (lollies en veel snoep zijn ongewenst) en de ouder(s)/verzorger(s) mogen hier 
natuurlijk even bij blijven. De jarige mag ook naar de leerkrachten van de groepen beneden 
in de school. De kinderen krijgen een verjaardagshoed en mogen een kaart uitzoeken. Wij 
willen graag dat kaartjes voor feestjes thuis, buiten schooltijd uitgedeeld worden. Er zijn 
namelijk kinderen die niet of nauwelijks uitgenodigd worden en dat is voor het betreffende 
kind niet leuk. Wilt u aan het begin van het nieuwe schooljaar doorgeven of uw kind ergens 
allergisch voor is?  
 
Voor het eerst naar school 
Als uw kind komt wennen, bent u natuurlijk benieuwd hoe het is gegaan. Loopt u dan naar de 
leerkracht bij het naar buiten gaan. 
 
 
Vrije dagen 
Komend schooljaar hebben wij verschillende vrije dagen gepland naast de vakanties. Het 
vakantierooster en de vrije dagen kunt u terug vinden in de jaarkalender. De onderbouwvrije 
dagen zijn op een vrijdag. 
Als u verlof aan wilt vragen, hangen er naast het prikbord in de grote hal verlofformulieren. 
Ook wanneer uw kind nog geen 5 jaar is, vragen wij u om een formulier in te vullen. 
 
Ziekmelding 
Als een kind niet op school kan zijn of ziek is, laat u dat ons dan z.s.m. weten. Een email 
(ziekmelding@schoolb.nl) of een telefoontje is voldoende. 
 

mailto:ziekmelding@schoolb.nl


Wij hopen dat deze informatie duidelijk is en veel vragen wegneemt. In combinatie met de 
wekelijkse nieuwsbrief (op de website), de maandelijkse kleuternieuwsbrief, de schoolgids en 
de activiteitenkalender komt u vast een heel eind. 
Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.  
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Bertha Groen en  Zanneke Hassing 1/2 A 
Ingrid Adema 1/2 B  
Jeanette Perquin 1/2 C 
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