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Start uw kind bij ons op school?
Deze informatie ontvangen
ouders/verzorgers van een kind dat start in
groep 1/2 op onze basisschool. U vindt hier
nuttige informatie en praktische tips over de
gang van zaken op onze school.

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

De eerste schooldag
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij starten bij ons op school. Start het kind
gedurende het schooljaar, dan zal het kind bij ons op school al een aantal
‘wenochtenden’ hebben meegemaakt. Deze ochtenden -maximaal drie- worden door
de leerkracht in overleg met de ouders bepaald.
Op ‘het laatje‘ in de klas, op de stoel, in de locker op de gang staat de naam van uw
kind. In het laatje bewaren de kinderen tekeningen, eigen kleurdoos en
knutselwerkjes e.d.

Wat geeft u uw kind mee?
-Een goed sluitende beker -voorzien van een naam- of een pakje met drinken,
koekjes/ een boterham of iets dergelijks (géén snoep of chocola), mee te nemen in
een tasje of rugzak.
-Graag lunchpakketje mee: : brood, fruit en drinken (niet te veel).
-Gymschoentjes -het liefst met klittenband of elastiek-, een T-shirt en een korte
broek. De gymzak krijgt u van de groepsleerkracht. Deze blijft op school.

http://www.nutswassenaar.nl.


Tip:
Merk zoveel mogelijk de kleding en gymspullen van uw kind met een
naamlabel zodat deze herkend kunnen worden.

De schooldag

Begin en einde van de dag.

De school begint om 08.45 uur. De kleuters kunnen tussen 08.30 uur en uiterlijk
om 08.45 uur gebracht worden. De afspraak is dat de kinderen zelf naar binnen
gaan. Vanzelfsprekend mag u de eerste periode ook meelopen. Wij ervaren dat al
heel snel kinderen zelf de weg weten te vinden en naar binnenlopen. Aan het eind
van de schooldag mogen de kleuters opgehaald worden bij de groep. De deur gaat
ongeveer vijf minuten voor eindtijd van de schooldag open
en dan bent u van harte welkom op het binnenplein.

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 ontwikkelingsmateriaal
uit de kast zoals: puzzels, tellen, kleurherkenning e.d.
Er wordt vaak gewerkt naar aanleiding van een lesthema. Over dit onderwerp wordt
in de klas gesproken. Daarna worden er bijvoorbeeld plak- en knutselwerkjes
-passend bij het thema - gemaakt.
De onderbouwgroepen werken met de methode ‘Kleuterplein’, daaruit worden de
thema’s gehaald die de groepen gezamenlijk uitwerken en waar ze mee aan de slag
gaan.

Overblijven

Alle kleuters blijven op school voor de lunch. De middag duurt tot 15.00 uur.
Is een hele week te veel voor uw jonge kleuter, dan is het altijd mogelijk om even
met de leerkracht af te stemmen of een kind wat eerder uit school gehaald kan
worden. U kent uw kind het beste, maar ook de leerkracht kan aangeven dat het
soms nog te intensief is voor een kind. Daarom is goed contact met elkaar
belangrijk.
Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald, graag de leerkracht
informeren!

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



Lunchen en voor- en naschoolse opvang

De kinderen lunchen allemaal op school, samen met de leerkracht.
De kleuters spelen buiten voor de lunch of na de lunch. Dit staat in het
groepsrooster. We noemen dit TSO (Tussenschoolse Opvang). Daarvoor
zijn professionals nodig die met de kinderen naar buiten gaan en ook is
er altijd een leerkracht bij, die daarvoor extra betaald moeten worden. De
leerkrachten hebben nl. recht op een pauze van een half uur.

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

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

Communicatie

Mededelingen aan de leerkracht
Als u iets wil bespreken, kunt u per email een afspraak maken voor na schooltijd.
Zijn er belangrijke zaken die echt niet kunnen wachten, loop dan even binnen voor
schooltijd. Bij voorkeur stuurt u mededelingen via Social School voor 08.15 uur. De
groepsleerkracht heeft zo alle tijd om de  kinderen welkom te heten.

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 wekelijks een overzicht van de
activiteiten en evenementen die in de klas of op school hebben
plaatsgevonden! Ook leuke foto’s worden geplaatst!
Ook school- of klas gerelateerde berichten worden in Social
Schools geplaatst.
Graag ook de ziekmeldingen en absentie melden via Social Schools.



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.

Groepsmail
Iedere groep heeft een eigen e-mailadres, waarmee ouders door de school, de
leerkracht of de klassenouder worden geïnformeerd over algemene schoolzaken of
zaken die enkel de groep betreffen.

Oudergesprek
Circa zes weken voordat uw kind start, neemt de intern begeleider contact op voor
het maken van een intakegesprek.
Tevens krijgt u 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 zal de school een nog beter
beeld van uw kind krijgen.

Ook vindt er een gesprek plaats met de leerkracht over het verslag van uw kind.

Overige zaken

Ziek- en/of absentiemeldingen
Bij ziekte of absentie graag de school vóór 8:45 uur te informeren via Social
Schools!
Als het kind gedurende de schooldag tussentijds opgehaald wordt voor bijvoorbeeld
een artsenbezoek, graag ook vooraf doorgeven aan de leerkracht.

Verlof
Bij verlof buiten de schoolvakanties kunt u een formulier ‘aanvraag vrijstelling
leerplicht’ op school aanvragen. Dit is niet van toepassing van 4 jarigen. Het is wel
belangrijk dat u in overleg met de leerkracht en directie afstemt wanneer u uw kind
voor een vakantie mee wil nemen van school.

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.
Wij willen graag dat u even overlegt met de leerkracht 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, het kan iedereen
immers overkomen. Wij kunnen dan aangeven in de groep via Social
Schools dat er hoofdluis is ontdekt en dat ouders hun kinderen even goed
moeten checken.

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

Groepssamenstelling

Bij de start van je schoolbaan op de Nutsschool, blijf je fijn twee jaar in de vaste
basisgroep.

Wat is daarvan het grote voordeel ?

Op de Nutsschool stromen nieuwe, jonge kleuters in gedurende het schooljaar
wanneer zij 4 jaar worden tot en met mei. In deze groep zitten al een aantal kleuters
die al eerder zijn ingestroomd. We zorgen ervoor dat de groepen evenwichtig van
samenstelling zijn, aantallen jongens/meisjes in balans zijn etc.

Bij kleuters merk je altijd dat zij vaak heel graag nieuwe klasgenootjes willen helpen,
dat kan zijn bij het wegwijs maken van ritmes en routines in de groep, bij het
vertellen hoe je op moet ruimen, waar de spullen horen, hoe je een schaar moet
vasthouden, maar ook dat we af en toe gymmen op school en waar je dan je
gymspullen kunt pakken etc. De sociale ontwikkeling van jonge kinderen vinden we
belangrijk op onze school, maar ook dat kinderen van elkaar leren, voor elkaar
zorgen en helpen en het is heel fijn om een periode het jongste kind in de groep te
zijn, maar ook het oudste kind.

http://www.gezondtrakteren.nl
http://www.voedingscentrum.nl


Een groep kinderen heeft een bepaalde dynamiek, waar we als leerkracht samen
met de kinderen aan werken. Je maakt vrienden/ vriendinnen, je weet welk kind nog
even extra hulp nodig heeft van de juf, of van een oudste kleuter, dit is een
gemeenschap van jonge mensen die met elkaar leren samenwerken en samen
leren. Samen werk je aan een thema, praat je met elkaar, speel je samen en maak
je de leukste avonturen mee.

In augustus, bij de start van ieder nieuw schooljaar, gaan ‘onze‘ oudste kleuters
verder op pad in de basisschool, naar groep 3. Daar komen ook de oudste kleuters
van de twee andere kleutergroepen samen en ontstaat er een nieuwe werk-speel en
leergemeenschap die zich weer verder moet settelen. Gelukkig kennen alle kleuters
van de school elkaar omdat ze buiten samen spelen, of in de hal lekker samen
bouwen, met lego spelen, puzzelen en boekjes lezen in de leeshoek.

Toch kan er in het belang van een kind van worden afgeweken……………….

● Soms voelt een kind zich echt niet prettig in een groep en wordt dit besproken
met leerkracht en ouders om de situatie te verbeteren, ondersteuning te
bieden, een maatje in de groep in te zetten etc. Toch kan een kind zich nog
steeds niet prettig voelen. Samen met de ouders, de Intern begeleider en de
leerkracht wordt dan gekeken of plaatsing in een andere groep niet
verstandiger is.

● Soms blijft een kleuter een jaar langer door kleuteren en kan een overstap
naar een andere kleutergroep uitdagend zijn om weer nieuwe kinderen te
leren kennen, een andere leerkracht te hebben, daar weer nieuwe
uitdagingen vinden.

Natuurlijk vinden we het welbevinden van kinderen heel belangrijk. Laten we
afspreken dat we in ieder geval als we twijfelen of het goed gaat met een kind in de
groep, dat we contact met elkaar opnemen.

Het uitgangspunt blijft: lekker spelen, werken en leren in je basisgroep!

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 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!


