
Welkom op de Nutsschool!
Informatie voor groep 1 / 2

Start uw kind bij ons op school?
Deze informatie is voor ouders/verzorgers van een kind dat start in groep 1/2 op
onze basisschool.

In de Schoolgids wordt een algemeen beeld gegeven van de Nutsschool en
belangrijke informatie over allerlei onderwerpen. De Schoolgids kunt u
downloaden van onze website www.nutswassenaar.nl

Wij wensen uw kind een goede start toe op onze school en kijken ernaar uit om er
samen een mooie schoolperiode van te maken!

Met vriendelijke groet,

Namens het team
Erik Los, directeur
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De eerste schooldag
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij starten bij ons op school. Vóór deze start
zal de leerkracht ongeveer 6 weken van tevoren met u contact opnemen om af te
spreken wanneer uw kind kan komen wennen. Deze wenmomenten -maximaal
drie- worden door de leerkracht in overleg met
de ouders bepaald.
Op ‘het laatje‘ in de klas, op de stoel en op de
locker in de gang staat de naam van uw kind.

Bij de start op de Nutsschool, blijft uw
zoon/dochter in principe twee jaar in de vaste
basisgroep.

Wat geeft u uw kind mee?
-Een goed sluitende beker -voorzien van een naam- of een pakje met drinken,
een boterham of iets dergelijks (géén snoep of chocola),
-Lunchpakketje: brood, fruit en drinken (niet te veel),
-Gymkleding: Gymschoenen -het liefst met klittenband of elastiek-, een T-shirt en
een korte broek (graag in de gymkleding de naam zetten).

De gymzak voor de gymkleding ontvangt uw kind van de groepsleerkracht, deze
blijft op school

De schooldag
Begin en einde van de dag.
De school begint om 8.45 uur.
De kleuters kunnen vanaf 8.30 uur tot 8.45 uur gebracht worden. Hierna starten
direct de lessen.
Alle kleuters blijven op school voor de lunch.
Om 15.00 uur is de schooldag afgelopen, op woensdag om 12.15 uur.

Aan het eind van de schooldag worden de kleuters opgehaald bij de groep.

Wat gebeurt er op een schooldag?
‘s Morgens beginnen de kinderen in de kring; dit is een belangrijk onderdeel van
de dag in groep 1/2.

Muzieklessen, Engels en drama worden gegeven door een vakleerkracht aan de
halve groep. De andere helft blijft dan bij de eigen leerkracht.
De kinderen spelen in de bouwhoek, in de huishoek of met ontwikkelings-
materiaal uit de kast zoals: puzzels, tellen, kleurherkenning e.d.
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De kleutergroepen werken met de methode ‘Kleuterplein’, Met Kleuterplein
worden de kleuters spelenderwijs bekend gemaakt met onder andere: rekenen,
lezen, beeldende vorming en muziek.

In de ochtend hebben de kinderen een buitenspeel moment, in de middag gaan
ze na de lunch ook buitenspelen.

Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald, graag de leerkracht
informeren via Social Schools of via het mededelingenbord bij de ingang van de
groep.

Voor kinderen van vier jaar is er nog geen leerplicht. We gaan er in principe van uit
dat kinderen hele dagen naar school komen, maar u kunt daarvan in overleg met
de leerkracht afwijken.

Lunchen en voor- en naschoolse opvang
Alle kinderen lunchen op school, samen met de leerkracht.

De vergoeding voor het overblijven wordt eenmalig in rekening gebracht aan het
begin van het schooljaar of in de loop van het schooljaar naar rato.

Voor- en naschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang wordt niet door school geregeld.
Informatie over de diverse voor- en naschoolse opvangmogelijkheden vindt u op
onze website www.nutswassenaar.nl/ouders/voor-en-naschoolse-opvang
Als er een wijziging is in de voor- of naschoolse opvang, is het belangrijk om dit
zelf door te geven aan de leerkracht.

De ouders dienen ook zelf de BSO te informeren als het kind door bijvoorbeeld
ziekte niet naar de opvang gaat.

Communicatie
Mededelingen aan de leerkracht
Als u iets wil bespreken, kunt u via Social Schools een afspraak maken voor na
schooltijd. Zijn er belangrijke zaken die echt niet kunnen wachten, loop dan even
binnen vóór schooltijd.
Bij voorkeur stuurt u mededelingen via Social Schools vóór 8.00 uur.
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Social Schools
Zodra uw kind op school is gestart ontvangt u per email een uitnodiging om zich
aan te melden voor ‘Social Schools’, het besloten sociale platform van de school.
Hierop ontvangen ouders regelmatig een overzicht van de activiteiten en
evenementen die in de klas of op school hebben plaatsgevonden.
Ook worden school- of klasgerelateerde berichten in Social Schools geplaatst en
dienen de ouders online de ziek- en absentiemeldingen door te geven en
verlofaanvragen aan te vragen.

Ziek- en absentiemeldingen
Bij ziekte of absentie dient u de school via Social Schools vóór 8.00 uur
te informeren.
Als het kind gedurende de schooldag tussentijds opgehaald wordt voor
bijvoorbeeld een artsenbezoek, graag ook tijdig doorgeven via Social Schools
onder ‘absenties’

Klassen-Whatsapp
De klassenouder zal een groeps-app voor alle ouders aanmaken, waarin enkel
school gerelateerde zaken snel kunnen worden gecommuniceerd, zoals verzoeken
voor rij-ouders of hulp op school bij speciale activiteiten.

Oudergesprek
Circa zes weken voordat uw kind start, neemt Clementine Kooloos-Grol contact op
voor het maken van een intakegesprek.
U krijgt voorafgaand aan het gesprek een korte vragenlijst toegestuurd, welke
tijdens het intakegesprek zal worden besproken.

Vervolgens zal circa zes weken na de start op school de leerkracht u uitnodigen
om te bespreken hoe de eerste weken zijn verlopen. Zo krijgt de school een nog
beter beeld van uw kind.

Overige informatie
Klassenuitjes
Ook in groep 1/2 heeft uw kind al klassenuitjes!
De kinderen worden tijdens deze reisjes begeleid door de leerkracht en een aantal
ouders.

Verjaardag
Bij een verjaardag mogen kinderen trakteren in de klas. Hiervoor is een kleine,

gezonde  traktatie voldoende, zie hiervoor onder andere
www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl.
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In overleg met de leerkracht wordt afgesproken op welke dag de verjaardag op
school gevierd wordt.

Allergieën
Als uw kind een allergie heeft, dit graag doorgeven aan de leerkracht.

Hoofdluis
Als uw kind hoofdluis heeft willen wij dit graag weten. Wij kunnen dan
via Social Schools doorgeven aan de ouders dat er hoofdluis is
ontdekt en dat ouders hun kinderen even goed moeten controleren.

Klassenouder
Ieder groep heeft een klassenouder. De klassenouder organiseert twee keer per
jaar een gezellige bijeenkomst waarin een aantal zaken worden doorgenomen en
waarbij u de andere ouders leert kennen. Tevens beheert de klassenouder de
klassenpot voor cadeautjes voor een ziek kind, de geboorte van een broertje of
zusje etc.

AVG
Op onze administratie is de Wet bescherming
persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere
dat de gegevens door ons worden beveiligd
Wij vragen vooraf uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter door middel van het AVG
toestemmingsformulier, onderdeel van het Vooraanmeldingsformulier of wat u
ontvangt als uw kind op school is gestart.

Tot slot….
Heeft u nog jongere kinderen die nog niet aangemeld zijn? Meld deze dan ook
spoedig aan, er zijn voor de kleintjes namelijk ook al snel wachtlijsten!

5


