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We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd terecht
bij de leerkracht van uw kind.
We wensen u en uw kind een heel fijne, gezellige
en leerzame tijd toe op onze school.
De leerkrachten van groep 1 en 2

Beste ouders/verzorgers,
Welkom op de Merwedeschool. U en uw kind hebben vandaag een
nieuwe stap gezet. Een belangrijke stap, want voortaan gaat uw kind
naar de basisschool.
Middels dit boekje willen wij u informeren over specifieke kleuterzaken
bij ons op school.
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Schoolgids

Verjaardag
Als uw kind jarig
is mag uw kind
trakteren. Aan
het begin van de
ochtend vieren
wij de verjaardag van uw kind
door liedjes te

zingen.
Trakteren doen
we meestal
tijdens het eten
en drinken of
aan het eind van
de ochtend. Als

uw kind het leuk
vindt mag hij /zij
de klassen rond
gaan om de
leerkrachten te
trakteren, maar
dit hoeft
natuurlijk niet.

Bij de inschrijving van uw kind
heeft u een
schoolgids
ontvangen.
Mogelijk is dit
een schoolgids
van het vorige
schooljaar.
Vraagt u
gerust aan de

groepsleerkracht
om een recente
kalender.
In onze schoolgids staat o.a.
algemene informatie over de
school, het vakantierooster, de
studiedagen van
de leerkrachten

Overblijven
Kinderen
kunnen tussen
de middag bij
ons op school
overblijven. Als
u hier meer
informatie over

wilt kunt u
contact opnemen met de
school
coördinator voor
de tussen
schoolse

opvang; Natasja
Blaset, telefoonnummer 0184613942

en alle
activiteiten die
op onze school
plaats vinden.
Mochten er nog
vragen zijn, dan
kunt u na
schooltijd altijd
terecht bij de
groepsleerkracht
of de locatieleider.

Het brengen van uw kind
De deur van de
kleuteringang
gaat 5 minuten
voor tijd open.
Wij vinden het
fijn als u bij de
klasdeur afscheid neemt
van uw kind. Uw
kind kan dan zelf

een stoeltje in
de kring kiezen.
Op deze manier
is het voor de
kinderen rustiger
en overzichtelijker in de klas.
Wij adviseren
het afscheid kort
te houden, want

afscheid nemen
wordt steeds
moeilijker, naarmate het langer
duurt.
Uw kind zal dan
snel wennen
aan deze
routine.

Het halen van uw kind
De school gaat
’s morgens om
11.45 uur en
’s middags om
15.15 uur uit. De
kinderen komen
met de
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leerkracht naar
buiten. Wij
vinden het fijn
als u uw kind bij
de leerkracht op
komt halen.
Wij willen u
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vragen het even
door te geven
wanneer uw
kind door
iemand anders
opgehaald
wordt.

Even plassen voor schooltijd

Gymles

Wij beginnen
iedere ochtend
en middag in de
grote kring. De
grote kring is
een belangrijk
moment voor
kinderen.
Tijdens de kringmomenten wordt
o.a. de dag

We spelen
iedere dag
buiten. Op
woensdag en bij
slecht weer
gymmen we in
het speellokaal.
De kinderen
mogen in het
speellokaal

geopend en
vaak gebruikt
als instructiemoment. Wij willen
u vragen uw
kind voor
schooltijd, thuis
of op school,
nog even naar
de wc te laten
gaan zodat ze

tijdens kringmomenten niet
naar de wc
hoeven.

Eten en drinken

Het liefst iets
gezonds

Rond 10.00 uur
gaan we eten en
drinken. Bij de
deur staan
manden waar de
tasjes met eten
en drinken in
gezet kunnen
worden. Wij

waarderen het
erg als u voor
iets gezonds wilt
zorgen. Via de
school kunt u
schoolmelk
(halfvolle melk,
chocolademelk
of Optimel)

gymschoenen
aan, het liefst
zonder veters.
Natuurlijk mogen
ze ook op blote
voeten gymmen.
Het is de
bedoeling dat de
kinderen zichzelf

Schoolfoto’s
bestellen. Mocht
u hier meer
informatie over
willen, kunt u
terecht bij de
administratie
van onze
school.

Van veel
activiteiten
worden er op
school foto’s
gemaakt. Deze
zijn te bestellen
op de website
van de school.
Aan het begin

van het schooljaar worden er
klassenfoto's en
portretfoto’s
gemaakt door
de schoolfotograaf.

Kaplaarzen, snowboots

Social media

Bij slecht weer
vragen wij u de
kaplaarzen of
snowboots van
uw kind bij de
kapstok uit te
trekken en bij
hun jas onder de
kapstok te

Onze school
heeft een
Facebookpagina
waarop
afbeeldingen of
foto’s van
activiteiten
gedeeld worden.
Tijdens de
inschrijving is uw

zetten. In de
klas kunnen dan
meegebrachte
pantoffels of
schoenen
worden
gedragen.
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leren aan en uitkleden. Daarom
willen wij u
vragen om op
woensdag uw
kind
gemakkelijke
kleding aan te
trekken.

toestemming
hiervoor
gevraagd.
Wanneer u op
onze school zelf
foto’s maakt van
uw eigen kind
en deze deelt op
internet, vragen
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wij u foto’s te
gebruiken waar
alleen uw eigen
kind op staat. Dit
om de privacy
van alle
kinderen te
waarborgen.

Gebruik alleen
foto’s van uw
eigen kind

