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NAAR DE BASISSCHOOL
In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u
na het lezen van dit informatieboekje nog vragen heeft, zullen wij deze graag voor u
beantwoorden.
SCHOOLTIJDEN
Dag

Morgen

Middag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-12.00 13.15-15.15 uur
8.30-12.00 (13.15-15.15 uur alleen groep 2)
8.30-12.30
8.30-12.00 (13.15-15.15 uur alleen groep 2)
8.30-12.00

Om 8.20 uur gaat de deur open. Om 8.25 uur gaat de eerste bel.
Om 8.30 uur verlaten ouders/ verzorgers het klaslokaal.
‘s Middags worden de kinderen vanaf 13.00 uur op het schoolplein gebracht. De
overblijfkinderen spelen daar al. Een leerkracht zal toezicht houden tot 13.15 uur.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de naam- en adressenlijst van de groep
en de jaarkalender. De ouders van kinderen die in de loop van het schooljaar
instromen ontvangen deze op de informatieavond voor groep 1 die in september
gehouden wordt.

De wekelijkse nieuwsbrief “Polhaarnieuws” wordt u digitaal toegestuurd.
De schoolgids treft u aan op onze website www.polhaar.nl
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DE KIJKOCHTENDEN

Voordat uw kind 4 jaar wordt kan het twee keer op een ochtend komen kijken, om
alvast te wennen aan het schoolgebeuren. U kunt het eerste half uurtje bij uw kind
blijven zodat u een beeld krijgt over het reilen en zeilen in de groep. Voor sommige
kinderen is het prettig op de eerste schooldag het afscheid gelijk met de rest van de
kinderen te doen. U kunt dit altijd overleggen met de leerkracht.
De betreffende leerkracht neemt ca. 1 maand van tevoren contact met u op.
We starten in het schooljaar 2017-2018 met 3 kleutergroepen.:
- Groep 1A (Lieke Ruiter) met instroomkinderen die vier worden in de loop van
het schooljaar.
- Groep 1B (Els Niemeijer) met instroomkinderen die vier worden in de loop van
het schooljaar.
- Groep 2 (Sabine van der Sligte en Elles Antonissen)

K.b.s. de Polhaar

IH:/nwkl./infoboek juli 2017

3

EEN SCHOOLDAG
 De inloop start om 8.20 uur. Er zal een werkje of een boekje klaarliggen.
 Om 8.30 uur begint de school. De leerkracht begint met de opening van de dag.
 De kinderen werken verder met het werkje wat voor hen klaarligt of de kinderen
komen in de kring zitten. We bespreken het dagritme van de dag en beginnen met
een gebedje en een liedje. Aansluitend wordt in de kring een activiteit gedaan.
Dit kan het volgende zijn:
Een prentenboek voorlezen, een versje leren,
een liedje zingen of een taal/ rekenspelletje.
Maar ook een kring- of leergesprek kan
tot de activiteit in de kring behoren.
 Daarna gaan we spelen/ werken.
De kinderen kiezen een activiteit als knutselen, tekenen, kleien,
verven, constructiemateriaal, spelletjes uit de kast of een hoek
( huishoek, bouwhoek, leeshoek/ schrijfhoek of een themahoek).
Ook kan het zijn dat een groepje een opdracht van de leerkracht krijgt.
Als alle kinderen bezig zijn, loopt de leerkracht rond en helpt, stimuleert,
observeert en praat met de kinderen. Samen ruimen ze na
afloop de materialen weer op en bekijken de gemaakte werkjes in de kring.
Vaak is er dan nog tijd voor een liedje of een klein spelletje.
 10.15 uur: Pauze.
De kinderen gaan buiten spelen.
Er is altijd een leerkracht buiten om de
kinderen op te vangen.
 10.30 uur Eten en drinken.
Tijd om even rustig te zitten.
Ieder kind drinkt en eet het meegebrachte op.
We geven de voorkeur aan fruit en bekers met drinken i.p.v. pakjes drinken.
 We hangen de tassen op en gaan verder met muziek/
bewegingsactiviteit. We zingen bekende liedjes, leren een
nieuw lied, lopen op de maat, klappen het ritme en doen allerlei
muzikale spelletjes/ bewegingsactiviteiten.
 Vervolgens gaan we naar buiten om met het buitenspelmateriaal te
spelen.

K.b.s. de Polhaar

IH:/nwkl./infoboek juli 2017

4

Het buitenspel en het spelen in de klas wisselt per dag, van voor of na
de pauze.
De kinderen kunnen samen klimmen, klauteren, in de zandbak spelen,
met de karren rijden enz. Bij slecht weer maken we gebruik van het
digitale schoolbord of doen we een werkje aan tafel.
Gym:
Wij gymmen elke donderdag in de Trefkoele. Groep 1A en groep 1B gymmen
tegelijkertijd. Vanaf school lopen we in een nette rij naar de Trefkoele.
De ene week gaan we klimmen/klauteren en de andere week is er
een spelactiviteit. Voor de gym- en spellessen in de Trefkoele heeft
uw kind gymschoenen nodig, die op school kunnen blijven. Het liefst
stevig en schoenen met klittenband. Stevige balletschoentjes zijn
alleen toegestaan met een stroeve zool. Wilt u deze voorzien van
naam en met een
(voor uw kind herkenbaar) merkje (bijvoorbeeld een getekend zonnetje, huisje,
bloempje).
 11.45 uur: Tijd om naar huis te gaan.
De kinderen trekken hun jas aan en pakken hun tas. Eventueel gemaakte
werkjes en post wordt uitgedeeld. Vrijdag is onze officiële postdag.
De dag wordt afgesloten met een liedje.
 12.00 uur: Als de bel gaat komen de kinderen o.l.v. de groepsleerkracht naar buiten.
Kinderen wachten bij het muurtje met de leerkracht tot dat zij hun
ouders/verzorgers zien.
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WAT KUNT U DOEN?
U ziet dat er heel wat op zo’n ochtend aan de orde komt.
Als uw kind moe is, gun het dan rust. Uw kind heeft tijd nodig om alle nieuwe
indrukken te verwerken. Luister naar alles wat uw kind over school kwijt wil,
soms is dat pas ‘s avonds in bed, soms ook helemaal niet.
Niet elk kind heeft altijd de behoefte om te vertellen.
Toon waardering voor het werk dat uw kind meebrengt.
Als uw kind langer op school zit, zal het steeds gemakkelijker gaan.
Het kind kent de leerkracht en de andere kinderen.
Ook de dagindeling, met al zijn activiteiten zal dan herkenbaar zijn.

OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID
Het is voor uw kind fijn als u helpt bij het zelfstandig worden in dagelijkse zaken.
- leer uw kind zichzelf aan te kleden;
- leer uw kind zichzelf te helpen op het toilet;
- leer uw kind zelf de handen te wassen en de neus te snuiten.
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is voordat hij/ zij op school komt.
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Uw medewerking:
Om het in de groepen plezierig te houden voor alle kinderen, vragen wij uw
medewerking voor de volgende punten:
1. Ochtendonderbreking:
‘s Morgens wordt er met de kinderen gedronken en gegeten.
Geef uw kind een beker drinken en iets te eten mee, in een tasje.
Bij voorkeur fruit en liever niet zoveel, zodat er tijd
genoeg overblijft voor de overige activiteiten.

2. Binnenkomst:
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet te vroeg op school komt.
Het wachten op de anderen of buitenspelen duurt dan erg lang.
Brengen tussen 8.20 en 8.30 uur en op maandagmiddag tussen 13.05 en 13.15
uur. We zouden het prettig vinden als u tijdens de inloop de buggy’s en de
kinderwagens op de gang laat staan i.v.m. de ruimte. Het is niet de bedoeling
dat jongere broertjes/zusjes in de hoeken van de kleuters gaan spelen.
Wilt u hier rekening mee houden?
3. Wilt u de leerkracht spreken?
Dat kan altijd!
Kleine dingen, over het wel en wee van uw kind, kunt u ‘s morgens even melden.
Wilt u iets bespreken of gewoon even praten, spreek ons dan even aan na
schooltijd, i.p.v. bij binnenkomst, of maak een afspraak voor een geschikter
moment.

5. Verjaardagen:
Als uw kind 5 jaar wordt, wordt er feest gevierd!
We doen dit om 9.50 uur tot 10.15 uur.
Als u het leuk vindt dan kunt u hier bij aanwezig zijn.
Geef even bij de leerkracht aan op welke dag uw kind de
verjaardag op school viert.
Het is niet gebruikelijk de vierde verjaardag op school te vieren.
Het is leuk om de vijfde verjaardag van uw zoon of dochter vast te leggen. We
stellen het op prijs als beelden van andere kinderen of leerkracht niet op
social-media terecht komen i.v.m. de privacy.
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6. Ziekte:
Is uw kind ziek, geef dit dan telefonisch door aan de school. Telefoon: 432760.
U dient dit zelf door te geven aan de Buitenschoolse Opvang.
7. Vrijaf:
Wilt u om bijzondere redenen vrijaf vragen voor uw kind, dan dient u zich
schriftelijk te wenden tot de directie van de school. Het formulier van de
verlofaanvraag kunt u vinden op www.polhaar.nl. Het is aan de directie van de
school te oordelen of het verzoek om vrijaf binnen de wettelijke regeling valt.

8. Naam:
Wilt u tijdens de winterperiode de handschoenen, dassen en laarzen van een naam
voorzien?

9. Overblijven:
Op onze school is er mogelijkheid voor overblijven. Voor de kinderen van groep 1 is dit
uiteraard alleen van toepassing op maandag.
10. Intakegesprek
Na 3-6 weken zullen we een gesprek hebben over de eerste weken van uw
zoon/dochter op school. Hoe ervaren jullie het? En wat zijn de bevindingen van de
leerkracht.
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