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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 3a en 3b.
In dit boekje staan een aantal belangrijke en praktische zaken over dit schooljaar
in groep 3. Bij dit boekje is ook de klassenlijst toegevoegd met alle adressen en
telefoonnummers van de kinderen uit groep 3. Bewaar dit boekje dus goed!
Wie staat wanneer voor de klas?
3a:
Annet Markenstein werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Ingrid Jantzen werkt op donderdag en vrijdag. Na de herfstvakantie zal Wijke
Zoer op de donderdag en vrijdag werken.
3b:
Annie Oostenbrink werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Véronique Klappe werkt op donderdag en vrijdag.
Communicatie
Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden nodigen wij u van harte uit om bij
ons te komen. Loopt u even binnen voor- of na schooltijd. Dan overleggen we op
dat moment of maken we ter plekke een afspraak. Er hangt een lijst op de deur
waarop u kunt aangeven wanneer uw kind(eren) naar de opvang gaat (vaste
dagen). Overige informatie voor de leerkracht kunt u kwijt in de agenda die op
de gang bij de deur ligt of persoonlijk bij de leerkracht.
Wij streven ernaar om het mailverkeer zo beperkt mogelijk te houden. Voor veel
zaken geldt: een beller is sneller! Niet dringende zaken en/of praktische zaken
kunnen wel via de mail worden doorgegeven. Wanneer u een mail stuurt, mag u
binnen 3 werkdagen een reactie verwachten. Wij vinden het prettig wanneer u de
andere leerkracht meeneemt in de “CC”, zodat beide leerkrachten op de hoogte
zijn van uw informatie.
Mailadressen:
annet.markenstein@stichtingopkop.nl
ingrid.jantzen@stichtingopkop.nl
annie.oostenbrink@stichtingopkop.nl
veronique.klappe@ stichtingopkop.nl
Aanvangstijden
De school gaat om 8.05 uur open en om 8.15 uur start de les. De eerste vier
weken mag u als ouder mee naar binnen i.v.m. spanning bij de kinderen. Na vier
weken gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Mocht afscheid nemen nog
lastig zijn, dan in verband met de zeer beperkte ruimte in de gangen, graag
afscheid nemen in de centrale hal beneden.De leerkracht van uw kind is om 8.05
uur in de klas, mochten er zeer dringende zaken zijn die de leerkracht beslist
voor schooltijd moet weten, dan kunt u die natuurlijk wel altijd even komen
melden. Om 8.15 uur gaat de 2e bel en starten de lessen. Van alle ouders
verwachten wij dat zij de klaslokalen, gangen en hal verlaten hebben.
Het is altijd mogelijk om een afspraak na schooltijd te plannen met de
leerkracht. U kunt dit natuurlijk even komen vragen na schooltijd, in het
schriftje/agenda naast de deur schrijven, bellen of een e-mail sturen naar de
leerkracht.

Pauze
De kinderen hebben in de ochtend en tussen de middag een kwartier de tijd om
te eten en te drinken. Eten dat niet opgaat wordt weer meegegeven naar huis,
zodat u ook kunt zien wat er daadwerkelijk gegeten is. Het afval van de
middagpauze gaat, zoals afgesproken, mee naar huis. Denkt u aan een gezonde
pauzehap/lunch? Drinken in bekers heeft onze voorkeur t.a.v. het milieu.
Etui
In groep 3 krijgen de kinderen allemaal eigen werkmateriaal, zoals potloden, een
schaar, lijm, etc. Het is daarom erg handig als uw kind een leeg etui meeneemt
naar school. Hier passen al hun spulletjes in en dit voorkomt veel gezoek in de
la.
Gymnastiek
We hebben gymles op maandag en donderdag. Maandag wordt de les gegeven
door vakdocent Danny en op donderdag door de leerkracht.
Vanaf groep 3 douchen alle kinderen na de gymles. We bedoelen hiermee even
opfrissen, dus niet uitgebreid de haren wassen en inzepen. We raden u aan om
een plastic zak in de gymtas te doen, zodat de natte handdoek hierin mee naar
huis genomen kan worden. We bevelen slippers aan tegen waterwratten. De hele
gymtas kan dan op donderdag mee naar huis.
Wanneer uw kind niet mee kan gymmen, meldt u dit dan even persoonlijk bij de
groepsleerkracht?
Startgesprek
Dit jaar zijn er in alle groepen weer de startgesprekken. Alle ouders worden
hierbij aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om de wederzijdse
verwachtingen uit te spreken voor het schooljaar en de benodigde informatie
over uw kind te delen.
Portfolio-gesprekken
Bij ons op school is het gebruikelijk dat uw kind jaarlijks een portfoliogesprek
heeft. Deze kind-oudergesprekken voeren we vanaf de kleutergroepen. Ook in
groep 3 wordt er een datum geprikt, waarop uw kind zelf gaat vertellen over
zijn/haar ontwikkeling en vorderingen aan de hand van verzameld werk. U krijgt
hier t.z.t. een uitnodiging voor.
Kinderpodium
Ook dit jaar geven we met de klas een optreden voor de school, vaders,
moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. De datum van ons optreden
is op dit moment nog niet bekend. U krijgt hierover z.s.m. bericht.
Krant in de klas
Op dinsdag en donderdag worden meegebrachte krantenknipsels, stukjes uit
tijdschriften of nieuws/informatie van internet in de groep besproken. Dit kan
ook een foto zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf iets vertellen over het
meegenomen artikel of de foto. Hiermee oefenen de kinderen het spreken voor
de groep en zijn ze betrokken bij de actualiteit. Het schema met de data waarop
uw kind aan de beurt is wordt binnenkort meegegeven. De kinderen komen twee
keer per jaar aan de beurt om een krant in de klas te presenteren.

BSO:
Vanaf maandag 26 augustus hangt er een lijst in de klas waarop u kunt
aangeven wanneer uw kind naar de BSO gaat.
Klassenouder(s)
De klassenouder vervult een hele belangrijke rol gedurende het schooljaar. Zij
zijn de schakel tussen de ouders en de leerkracht. Bij bijzonderheden en
activiteiten wordt door de leerkracht de hulp ingeroepen van de klassenouder om
zo snel en praktisch mogelijk te kunnen handelen. Ook dit jaar hopen en rekenen
wij weer op de hulp van een of meerdere klassenouders.
Toiletgebruik
De kinderen kunnen onder het zelfstandig werken naar de wc toe, zij hoeven
hiervoor geen toestemming te vragen. Er hangen bij de deur 2 kaartjes die de
kinderen omdraaien, zodat duidelijk is dat de wc bezet is.
Onder de uitleg is het de bedoeling dat de kinderen blijven zitten, tenzij het echt
niet anders kan. Wilt u ze thuis eerst nog even laten plassen? Om de toiletten zo
schoon mogelijk te houden willen we graag dat ook de jongens zittend plassen.
Verjaardagen
Om 9.30 uur zingen we voor de jarige en mag er getrakteerd worden. Om 9.45
uur mag hij/zij met één klasgenootje bij alle juffen en meesters langs om te
trakteren. Om teleurstellingen te voorkomen vragen wij u om uitnodigingen voor
evt. feestjes buiten school aan genodigden uit te delen. De verjaardagen van de
meesters en juffen vieren wij op onze meesters- en juffendag aan het eind van
het schooljaar. Over de invulling van deze dag, krijgt u t.z.t. informatie.
Cadeautjes verjaardagen
Op onze school maken wij geen vader- en moederdag cadeautjes. Daarom
maken wij met de verjaardag van de vader of moeder een cadeautje. Wij maken
geen cadeautjes voor opa’s, oma’s, enz. Een tekening kan natuurlijk altijd!
Vrije dagen
Elke woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 4 vrij. Een aantal
keren per jaar zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 de een hele vrijdag vrij. Deze
data staan vermeld in de kalender.
Communicatie School B:
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.
Tenslotte:
Wij hopen dat deze informatie duidelijk is en vragen wegneemt. In combinatie
met de nieuwsbrieven, de weekmails, de schoolgids en de schoolkalender
verwachten wij u voldoende te zullen informeren. Als er nog vragen,
opmerkingen of tips zijn, dan horen wij die graag.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten van groep 3a en 3b

