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Informatieboekje			voor			nieuwe			ouders	 		
  

Als   u   uw   kind   voor   het   eerst   naar   de   basisschool   brengt,   is   dat   een   bijzonder   
moment.   Wij   beseffen   goed   dat   een   aantal   prak�sche   zaken   nieuw   is   voor   
ouders.   Wij   hebben   daarom   voor   u   dit   informa�eboekje   gemaakt.   Als   u   nog   
vragen   hee�,   beantwoorden   we   deze   met   alle   plezier.   

Welkom   op   basisschool   De   Vlieberg!   
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Een			dag			in			groep			1	 		

Start			van			de			dag	 		
De   kinderen   worden   door   de   ouders   in   de   klas   gebracht.   We   proberen   de   
kinderen   te   leren   om   zelf   hun   jas   en   tas   op   de   juiste   plaats   op   te   hangen.   Ieder   
kind   hee�   een   eigen   haakje   wat   staat   aangegeven   met   een   plaatje,   de   
leerkracht   zal   het   juiste   haakje   aanwijzen   als   uw   kind   voor   het   eerst   komt.     

Voor   het   eten   en   drinken   is   een   rolkar   aanwezig   waar   de   kinderen   hun   
pauzehapje   in   ze�en.   Het   lunchpakketje   blij�   in   de   tas   welke   aan   de   kapstok   bij   
de   jas   wordt   opgehangen.    Het   is   voor   ons   erg   belangrijk   dat   de   pauze   hap   en   
het   drinken    iedere   dag    duidelijk   voorzien   is   van   naam!   Ook   de   bekers   en   bakjes   
aub.     
’s   Ochtends   begint   de   dag   met   een   inloop   of   in   de   kring.   Op   donderdag   start   
groep   2   in   de   grote   gymzaal   van   het   Heilig   Harn   met   een   gymles   van   de   
vakleerkracht.   Bij   de   inloop   kiezen   de   kinderen   een   ac�viteit   en   hangen   ze   hun   
naamkaartje   op   het   kiesbord.   Als   we   in   de   kring   starten   kunnen   de   kinderen   
een   prentenboek   pakken   en   
deze   lezen   of   bekijken.     
De   ouders   mogen   �jdens   de   
inloopperiode   even   blijven   om   
samen   met   hun   kind   een   
spelletje   te   spelen   of   een   
boekje   te   lezen.   Als   de   knor   
gaat,   nemen   de   ouders   afscheid   
van   hun   kind.    Mocht   het   
afscheid   nemen   erg   spannend   
zijn   voor   uw   kind   dan   kunnen   
wij   hier   als   leerkrachten   bij   
helpen!  	 	

		

		

Kring	 		
Na   de   inloop   worden   de   kinderen   uitgenodigd   voor   de   kring.   In   de   kring   wordt   
de   dag   geopend.   De   leerkracht   bespreekt   met   de   kinderen   welke   dag,   maand   
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en   seizoen   het   is   en   het   programma   van   de   dag.   Dit   is   voor   de   kinderen   ook   te   
zien   aan   de   ‘dagritmekaarten’   die   bij   de   kring   hangen.   Daarnaast   biedt   de   
leerkracht   een   kringac�viteit   aan   op   gebied   van   taal,   rekenen,   muziek,   verkeer   
enz.   Ook   is   er   �jd   voor   gebed   

Speelwerktijd	 		
In   de   speelwerk�jd   doen   kinderen   keuzeac�viteiten   of   een   verplichte   opdracht.   
Zij   kiezen   met   hun   naamkaartje   op   het   kiesbord   wat   ze   gaan   doen.   De   kinderen   
werken   in   verschillende   hoeken,   zoals   de   bouwhoek,   de   computerhoek,   de   
huishoek,   het   atelier   en   de   taalhoek.     

  

  

Eten			en			drinken		 			
Elke   morgen   is   er   een   moment   om   iets   te   eten   en   te   drinken   in   de   groep.   De   
kinderen   nemen   hiervoor   zelf   iets   mee   van   huis.   Het   beleid   van   de   school   is   dat   
de   kinderen   een    gezonde   pauzehap    meenemen,   zoals   bijvoorbeeld   een   stukje   
fruit,   zuivel,   een   broodje   of   crackers.    De   maandag,   woensdag   en   vrijdag   
hebben   wij   op   school   gruitdagen.   Op   deze   dag   nemen   alle   kinderen   
( uitsluitend !)   fruit   of   een   stukje   groente   mee   voor   de   pauze,    broodjes   
/crackers   etc   zijn   alleen   toegestaan    op   de   dinsdag   en   donderdag.   Koek   met   
chocolade   /   snoep   /   speculaas   /   oreo’s   /wafels   etc   zien   wij   niet   als   een   gezonde   
pauzehap.     
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Iedere   dag   lunchen   de   kinderen   op   school.   De   kinderen   nemen   hiervoor   zelf   
een   gezonde   lunch   mee.   Wilt   u   uw   kind   niet   te   veel   mee   geven?   De   kleuters   
krijgen   ongeveer   20   minuten   �jd   om   te   lunchen   maar   voor   langzame   eters   is   
het   mogelijk   om   nog   wat   langer   door   te   gaan.     

  

    

Buiten			spelen	 		
De   kinderen   spelen   buiten   op   het   plein.   Tijdens   het   buitenspelen   kunnen   de   
kinderen   gebruik   maken   van   verschillende   materialen,   zoals   karren,   fietsen,   
klimrekken   en   kleden.   Bewegen   is   voor   jonge   kinderen   erg   belangrijk.   Zij   
ontwikkelen   hierbij   de   motoriek.   Daarnaast   oefenen   kinderen   
sociaal-emo�onele   vaardigheden.     

Bijzondere			activiteiten	 		
Soms   zijn   er   bijzondere   ac�viteiten.   We   hebben   feestjes,   uitstapjes   of   er   is   een   
gezamenlijke   ac�viteit.   U   wordt   hier   �jdig   over   geïnformeerd.     

Gymmen			en			gymkleding	 		
Meerdere   keren   per   week   is   er   een   les   bewegingsonderwijs   waarbij   de   kinderen   
gymmen   in   de   speelzaal   of   in   de   grote   gymzaal   van   het   Heilig   Harn.   De   kinderen   
kleden   zich   zoveel   mogelijk   zelfstandig   aan   en   uit.   De   gymkleding   bestaat   uit   
een   korte   broek   en   een   T-shirt   of   een   gympakje.   Aan   de   voeten   is   een   
gymschoen   met   stevige   zool   verplicht,    bij   voorkeur   schoenen   met   kli�enband.   
Graag   de   gymtas,   kleding   en   schoenen   voorzien   van   naam.    De   gymkleding   
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blij�   op   school   en   zit   in   de   gymbakken.   Bij   slecht   weer   gymmen   we   nog   extra   of   
doen   we   spelac�viteiten   in   de   speelzaal.     

Elke   donderdag   krijgen   de   kinderen   de   gymtas   mee   naar   huis,   zodat   u   de   
kleding   eventueel   kunt   wassen   en   de   schoenen   met   uw   kind   kunt   passen   (soms   
groeit   een   voet   heel   snel).    Op   vrijdag   start   groep   1   in   de   grote   gymzaal   van   het   
Heilig   Harn   en   moet   de   gymtas   weer   mee   naar   school .   Om   deze   gymles   �jdig   te   
laten   starten   raden   wij   aan   om   uw   kind   thuis   al   om   te   kleden   en   de   ‘gewone’   
kleding   in   de   gymtas   te   stoppen.   Graag   als   het   kan   al   om   08.20   uur   brengen   
zodat   de   gymles   echt   om   08.30   kan   beginnen!     

                 

Speelgoeddag	 		
Elke   laatste   donderdag   van   de   maand   hebben   we   een   speelgoeddag.   Dan   
mogen   de   kinderen   wat   speelgoed   mee   naar   school   nemen   waar   samen   mee   
gespeeld   kan   worden.   Denk   aan   een   spelletje,   auto   of   pop.   Kleine   dingen   zoals   
Lego,   kwetsbaar   speelgoed   zoals   computers,   speelgoedwapens   en   speelgoed   
dat   lawaai   maakt   of   erg   wild   spel   uitlokt   willen   wij   liever   niet   op   school.   Het   
meenemen   van   speelgoed   is   op   eigen   risico.   Op   andere   dagen   blij�   het   
speelgoed   thuis.     
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Plakmap	 		
Gedurende   de   kleuterperiode   houden   we   een   plakmap   bij.   Twee   keer   per   jaar   
krijgen   de   kinderen   deze   map   mee   naar   huis.   Daarnaast   krijgen   leerlingen   die   al   
wat   langer   op   school   zi�en   ook   een   rapport   mee   naar   huis.   

Wilt   u   uw   kind   een   klapper   van   A4   formaat   met   2   of   4   ringen   mee   geven ?     

Verjaardag	 		
Vanaf   hun   vijfde   verjaardag   mogen   de   kinderen   trakteren   op   school,   het   is   niet   
verplicht.   U   bent   van   harte   welkom   bij   de   viering!   We   vragen   u   met   nadruk   niet   
teveel   te   geven.   De   kinderen   mogen   ook   bij   alle   meesters   en   juffen   een   s�cker   
halen.   Bij   het   trakteren   voor   de   kinderen   én   leerkrachten   vragen   wij   u   zich   aan   
het   gezonde   trakta�ebeleid   te   houden,   deze   vindt   u   in   de   schoolgids.   Bij   vragen   
of   twijfel   kunt   u   al�jd   contact   met   de   leerkracht   opnemen.     
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WC			gebruik	 		
Het   is   noodzakelijk   dat   u   uw   kind   leert   hoe   te   handelen   bij   het   toiletbezoek .   Wij   
denken   hierbij   aan:   zelf   de   billen   afvegen   (eerst   droog   oefenen   helpt   prima),   
doorspoelen,   de   broek   weer   omhoog   doen   en   handen   wassen.   

Mocht   uw   kind   een   plas   ongelukje   hebben   dan   krijgt   het   schone   kleren   aan.   Wij   
willen   deze   wel   weer   schoon   terug,   anders   zijn   wij   zo   door   onze   voorraad   heen.   
Bij   ‘grote   ongelukjes’   (poepen   in   de   broek)   kan   het   zijn   dat   u   gebeld   wordt   om   
uw   kind   te   komen   verschonen.     

Vanwege   de   hygiëne   plassen   alle   kinderen   zi�end   (ook   de   jongetjes) .     

Kleding	 		
Bij   het   buitenspelen   is   het   belangrijk   dat   de   kinderen   zich   vrij   kunnen   bewegen.   
Het   is   handig   om   niet   al   te   nieuwe   kleding   aan   te   doen,   zodat   kinderen   niet   
geremd   worden   in   hun   spel   door   kleding   die   niet    vies   mag   worden.     
Bij   het   verven   en   gebruik   van   sterke   lijm   dragen   de   kinderen   een   schort,   maar   
een   ongelukje   zit   in   een   klein   hoekje.   Wij   raden   u   aan   om   de   verf   er   eerst   met   
koud   water   uit   te   halen   voordat   het   kledingstuk   de   wasmachine   in   gaat.     

  

		

Wennen	 		
Een   kind   dat   bij   ons   op   school   komt   mag   ongeveer   5   keer   een   dag   meedraaien   
met   de   nieuwe   groep   voordat   hij   of   zij   vier   wordt.   Ongeveer   twee   maanden   
voordat   uw   kind   vier   jaar   wordt,   neemt   één   van   de   leerkrachten   waarbij   hij   of   
zij   in   de   groep   komt   contact   met   de   ouders   op.   De   leerkracht   maakt   dan   een   
afspraak   wanneer   het   kind   mag   komen   ‘wennen’   en   natuurlijk   meespelen.     

Bij   de    eerste   keer    ‘wennen’   is   het   fijn   als   u    iets   na   08.30   uur    komt   zodat   de   
andere   kinderen   al   rus�g   aan   het   spelen   zijn   en   de   meeste   ouders   weer   naar  
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huis.   Zo   hebben   wij   �jd   en   aandacht   om   u   en   uw   kind   wegwijs   te   maken.   We   
laten   zien   waar   de   jas   opgehangen   mag   worden,   waar   het   pauzehapje   
opgeruimd   wordt   en   natuurlijk   waar   de   WC   is.   Vervolgens   gaan   we   de   klas   in.   
Het   ene   kind   vliegt   meteen   de   speelhoeken   in   en   het   andere   kind   kijkt   liever   
nog   even   de   kat   uit   te   boom.   U   mag   gerust   even   blijven   kijken,   maar   u   mag   ook   
weer   gaan.   Allebei   is   prima!   Het   afscheid   nemen   kan   voor   een   kind   geen   
probleem   zijn   maar   ook   héél   spannend.   Gee�   u   het   gerust   even   aan   als   u   denkt   
dat   het   voor   uw   kind   moeilijk   zal   zijn,    dan   helpen   we   graag !     

Natuurlijk   vraagt   zo’n   bijzondere   eerste   dag   om   een   mooie   foto   en   die   mag   u   
natuurlijk   nemen.   Denkt   u   er   wel   aan   dat   als   u   de   foto   gebruikt   op   social   media,   
er    geen   andere   kinderen   op   de   foto   mogen   staan ?     

Intakegesprek	 		
De   leerkracht   van   uw   kind   houdt   een   intakegesprek   met   de   ouder(s).   Dit   
gesprek   gaat   over   de   specifieke   ontwikkeling   van   uw   kind.   Dit   gesprek   vindt   
doorgaans   plaats   voor   de   eerste   schoolweken   van   uw   kind.     

  

Oudergesprekken	 		

Bij   aanvang   van   het   schooljaar   is   er   ruimte   voor   een   startgesprek   en   vervolgens   
zijn   er   rond   maart   en   juni   na   school�jd   oudergesprekken   op   school.   Naar   
behoe�e   kunt   u   al�jd   een   extra   gesprek   met   de   leerkracht   aanvragen.   De   
specifieke   data   kunt   u   vinden   op   de   site   van   de   Vlieberg.   

Buitenschoolse			opvang		 			
Sommige   kinderen   gaan   voor   en/of   na   school�jd   naar   de   Buiten   Schoolse   
Opvang   (BSO).   Maakt   uw   kind   gebruik   van   de   BSO   dan   kunt   u   dit   aangeven   bij   
de   leerkracht.   De   kinderen   worden   in   de   klas   opgehaald.     
Als   uw   kind   naar   de   BSO   gaat   en   een   keer   niet   komt,   moet   u   dit   zelf   doorgeven   
bij   de   BSO.   
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Afwezigheid			en			ziekte		 			
Mocht   uw   kind   niet   op   school   aanwezig   kunnen   zijn   wegens   ziekte,   
doktersbezoek   of   andere   omstandigheid   dan   willen   wij   graag   bericht   
ontvangen.     
U   kunt   dit   het   beste   telefonisch   doorgeven   vóór   school�jd   via   het   
telefoonnummer   van   de   school   of   een   melding   doen   in   FIEP.   

Voor   bijzondere   gebeurtenissen   kunt   u   verlof   aanvragen.   U   kunt   hiervoor   een   
formulier   halen   bij   de   direc�e.   Vanaf   5   jaar   is   uw   kind   leerplich�g .     

Een			ongelukje			of			noodgeval	 		
We   proberen   op   school   de   risico’s   zo   klein   mogelijk   te   maken,   maar   een   ongeluk   
zit   in   een   klein   hoekje.   Er   zijn   op   school   EHBO   trommels   aanwezig   die   geschikt   
zijn   voor   scholen.   Vaak   is   dit   voldoende.   Als   de   leerkracht   twijfelt   aan   de   ernst   
van   de   eventuele   blessure   of   verwonding   dan   belt   de   leerkracht   de   ouders.   In   
geval   van   erns�ge   verwonding   zal   de   school   de   hulpdiensten   waarschuwen   en   
de   ouders   zo   spoedig   mogelijk   informeren.   

In   geval   van   calamiteiten   zoals   brand,   gaat   er   op   school   het   ontruimingsalarm   
af.   De   kinderen   gaan   dan   met   de   leerkracht   in   de   rij   naar   buiten.   Enkele   keren   
per   jaar   is   er   een   ontruimingsoefening   waarbij   de   kinderen   dit   oefenen.   In   de   
klas   hangt   een   pla�egrond   met   de   vluchtroute.     

Een   aantal   leerkrachten   is   in   het   bezit   van   een   cer�ficaat   bedrijfshulpverlening.   
Deze   leerkrachten   hebben   ieder   jaar   een   aantal   herhalingslessen   en   zij   checken   
de   school   regelma�g   op   veiligheid.     

Hoofdluis	 		
Hoofdluis   kan   bij   iedereen   voorkomen.   Wist   u   dat   luizen   vooral   gek   zijn   op   
schoon   haar?     

Na   een   vakan�e   worden   alle   kinderen   gecontroleerd   op   hoofdluis.   Hier   is   een   
groep   deskundige   ouders   voor   aangesteld.     

Mocht   uw   kind   hoofdluis   hebben,   dan   wordt   u   hier   direct   van   op   de   hoogte   
gesteld.   Uw   kind   kan   het   dagdeel   wel   afmaken.   Op   dezelfde   dag   wordt   aan   alle   
ouders   van   de   betreffende   groep   een   Fiep   verstuurd   met   het   verzoek   om   de   
haren   te   controleren   en   evt.   te   behandelen.   In   de   brief   staat   ook   dat   na   
ongeveer   twee   weken   de   groep   weer   gecontroleerd   wordt.   
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Mocht   u   zelf   bij   uw   kind   hoofdluis   ontdekken,   wilt   u   dit   dan   zo   snel   mogelijk   aan   
de   leerkracht   doorgeven?     

		

Website	 		
Op   de   website   www.devlieberg.nl   vindt   u   informa�e   over   de   school.   Hier   vindt   
u   ook   allerlei   foto’s   van   verschillende   ac�viteiten.   Tevens   hee�   elke   groep   een   
eigen   pagina   waar   u   informa�e,   foto’s   en   leuke   nieuwtjes   kunt   vinden   die   voor   
de   groep   van   uw   kind   van   belang   is.   

  

Kwieb			en			nieuwsbrief	 		
U   krijgt   via   de   mail   een   inlogcode   voor   Kwieb,   wij   vragen   u   deze   zo   spoedig   
mogelijk   te   ac�veren.   Alle   brie�es   en   uitnodigingen   worden   via   Kwieb   
verstuurd.   U   ontvangt   hiervan   een   bericht   op   het   door   u   opgegeven   e   
mailadres.   Op   de   website   van   Kwieb   vindt   u   alle   verzonden   berichten.   

Regelma�g   ontvangt   u   via   de   Kwieb   een   nieuwsbrief.   Hierin   vindt   u   allerlei   
nieuws,   informa�e   en   belangrijke   data.   

Korte			mededelingen			en			afspraken			met			de			leerkracht	 		
Soms   hee�   u   als   ouder   een   korte   mededeling   voor   de   leerkracht.   Dit   kunt   u   
�jdens   de   inloop   doen.     Als   u   iets   uitgebreids   te   bespreken   hebt,   kunt   u   een   
afspraak   maken   met   de   leerkracht   om   dit   na   school�jd   te   bespreken.     
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Schooltijden,			brengen			en			halen	 		
De   school�jden   tot   einde   schooljaar   zijn   als   volgt:     
Maandag:   8.30   -   14.00   uur   
Dinsdag:   8.30   -   14.00   uur   
Woensdag:   8.30   -   14.00   uur   
Donderdag:   8.30   -   14.00   uur   
Vrijdag:   8.30   -   14.00   uur   

  
’s   Morgens   kunt   u   uw   kind   brengen   vanaf   8.20   uur.   

  
Zorg   ervoor   dat   u   uw   kind   op   �jd   brengt   en   dat   u   in   de   klas   op   �jd   afscheid   
neemt.   Indien   u   onverhoopt   toch   een   keer   te   laat   bent,   neem   dan   voor   de   deur   
van   het   lokaal   afscheid   en   laat   uw   kind   zachtjes   de   klas   binnenkomen.   Wilt   u   na   
het   begin   van   de   les   iets   bespreken   met   andere   ouders,   wilt   u   dit   dan   buiten   
doen,   zodat   leerkrachten   en   kinderen   ongestoord   kunnen   werken.   

De   ouders   wachten   bij   het   uitgaan   van   de   school,   bij   de   gele   deur.   De   leerkracht   
loopt   met   de   klas   mee   naar   buiten.   

Wij   hopen   dat   u   en   uw   kind   een   fijne   schoolperiode   bij   ons   zal   hebben.   Voor   
vragen   kunt   u   gerust   binnen   komen.     
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