
Januari 2018   

Welkom op de Van Harte School! 

Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. Om goed voorbereid te kunnen starten 

hebben we wat praktische informatie voor u op een rijtje gezet over het reilen en zeilen op onze 

school.  

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, komt u dan gerust naar ons toe.  

Wennen op school 

Voordat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind 2 dagdelen komen wennen.  

De schooltijden groep 1/2  

Maandag 08:30-12.00 en van 13.15 uur tot 15.15 uur.  

Dinsdag  08:30-12.00 en van 13.15 uur tot 15.15 uur.   

Woensdag 8.30-12.15 uur 

Donderdag  08:30-12.00 en van 13.15 uur tot 15.15 uur. 

Vrijdag 8.30-12.00 uur   

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. U mag meelopen  naar de groep van uw kind. Na het 

ophangen van de jas en tas kunt u uw kind bij de deur, waar ook de leerkracht staat, gedag 

zeggen. Uw kind gaat op de stoel zitten waar zijn/haar naam op staat.  

Halverwege de ochtend is er een “kleine pauze”.  De kinderen kunnen dan een tussendoortje eten 

en iets drinken. Op maandag, dinsdag en woensdag eten alle kinderen fruit/groenten. Op 

donderdag en vrijdag mogen de kleuters eventueel ook een gezonde koek o.i.d. meenemen.  De tas 

met het eten en drinken erin wordt (aan) op de kapstok gezet. Wilt u niet te veel meegeven? Een 

halve appel is meestal voldoende voor het ochtendhapje.  

Het eten en drinken voor de overblijf blijft in de tas tot 12.00 uur. Als u een beker melk 

meegeeft, mag u dit ’s morgens in de koelkast brengen in de aula.  

U kunt uw kind opgeven voor tussenschoolse opvang (de overblijf). Aan het eind van de schooldag 

kunt u wachten op het schoolplein op beide pleinen; de leerkrachten komen met de kinderen naar 

buiten. Mocht er iemand anders uw kind ophalen aan het eind van de ochtend of middag, geef dit 

dan altijd even door aan de leerkracht. Graag bij de leerkracht aangeven wanneer en naar welke 

naschoolse opvang uw kind gaat.  

Het is prettig wanneer er ook thuis aandacht besteed wordt aan het aanleren en oefenen van 

vaardigheden zoals jassen en schoenen  aantrekken en dichtmaken.  



Kring 

We starten de ochtend en middag in de kring. We bespreken de dagritmekaarten, dit zijn 

afbeeldingen waarop te zien is wat we zoal gaan doen. Verder bespreken we de dagen  van de 

week.  

De hulpjes zitten naast de leerkracht. In de kring vinden diverse activiteiten plaats, waaronder 

reken- en taalactiviteiten. Regelmatig wordt “de letter van de week” besproken, waarna kinderen 

voorwerpen van thuis mee mogen nemen waarin deze letter voorkomt.  U kunt de kaartjes van de 

letters zien op een vaste plek in de klas. 

Gym 

Een aantal keer per week gaan we gymmen in de speelzaal. Tijdens de gymles dragen de kleuters 

gymschoenen, een shirt en korte broek. Wilt u deze kledingstukken (duidelijk voorzien van naam) 

meegeven naar school? Deze worden bewaard in de klas. Gymschoenen met klittenband of 

elastiek zijn prima.  

Toilet 

De kinderen gaan op school zelfstandig naar het toilet. Natuurlijk helpen wij met een lastige 

knoop of rits, maar we verwachten wel dat uw kind zelf kan afvegen. 

Wilt u eraan denken uw kind voor het naar schoolgaan thuis even te laten plassen? Dan hoeven de 

kinderen tijdens de kringactiviteit aan het begin van de ochtend of middag niet gelijk naar het 

toilet. Alle kinderen (dus ook de jongens!) gaan om hygiënische redenen zitten bij het plassen. 

Communicatie 

Op vrijdag ontvangt u via de mail onze nieuwsbrief. Deze krijgt u via digiduif. Hiervoor krijgt u, 

wanneer uw kind 4 jaar is, een inlogcode. In de Nieuwsbrief leest u over de activiteiten die er 

gedaan zijn de afgelopen week en die er de komende periode gaan komen. Mededelingen worden 

zo veel mogelijk via de mail verstuurd, in sommige gevallen krijgen de kinderen een briefje mee 

naar huis en soms hangt er een extra briefje bij de deur van de klas.  

Afspraken voor een oudergesprek kunnen na schooltijd of via de mail worden gemaakt. 

Inhoudelijke informatie over uw kind geven we niet via mail, maar in een oudergesprek. Korte 

mededelingen kunnen ’s morgens gedaan worden bij de deur.   

Wanneer uw kind 6 weken op school is, heeft u een oudergesprek met de leerkracht. In februari 

en juni vinden de oudergesprekken plaats. Via Digiduif kunt u intekenen voor de oudergesprekken. 

De data en tijden worden van tevoren medegedeeld. In groep 1 krijgt uw kind in juni een 

schoolverslag. Het schoolverslag wordt meegegeven in een map. Hierin worden alle 

schoolverslagen van de basisschooltijd bewaard. 

In het begin van het schooljaar is er in elke klas een informatie-avond, waar u kunt kennismaken 

met de andere ouders van de groep en we leggen uit hoe we werken in de klas.   



De oudervereniging helpt de school bij de organisatie van de verschillende activiteiten door het 

jaar heen, als ouder kunt u zich vaak ook opgeven ergens bij te willen helpen. 

In groep 2 wordt uw kind gezien door de schoolverpleegkundige . 

Verjaardag vieren 

Vanaf de vijfde verjaardag vieren we deze uitgebreid in de klas. We vinden het gezellig als de 

ouders / verzorgers hierbij aanwezig zijn. In overleg wordt datum en tijdstip afgesproken. 

De jarige wordt door de klasgenoten toegezongen, er volgen een aantal verjaardags-rituelen, 

waarna er een kleinigheid wordt getrakteerd in de groep.  

Daarna mag de jarige samen met twee andere kinderen langs de andere klassen om de 

leerkrachten te trakteren op iets lekkers. Elke leerkracht schrijft een felicitatie op een grote 

verjaardagskaart voor de jarige.  

De vierde verjaardag wordt niet op school gevierd, maar meestal op de kinderopvang of 

peuterspeelzaal en thuis. 

We vragen u om uitnodigingen niet op school uit te delen, maar deze bij de vriendjes in de 

brievenbus te doen. 

Luizencape en luizencontrole: 

Wanneer uw zoon/dochter op school komt, krijgt het van de Oudervereniging een luizencape in 

bruikleen. De luizencape hangt altijd dicht aan de kapstok (vol of leeg). De Oudervereniging zorgt 

ervoor dat de zakken jaarlijks gewassen worden.  

Op woensdag na elke vakantie komt de luizenbrigade langs de groepen om de kinderen te 

controleren op hoofdluis.  

Eind schooljaar  

Aan het eind van het schooljaar zorgen we weer dat alles schoon is voor het nieuwe schooljaar. 

We vragen aan ouders hulp bij het schoonmaken van alle materialen. 

Bijzondere activiteiten 

Op de jaarkalender vindt u de volgend activiteiten: 

Kinderboekenweek: Elk jaar doet de school mee met de activiteiten van de Kinderboekenweek (in 

oktober).  

Sinterklaas: Op de dag van 5 december komt Sint en zijn Pieten een bezoek brengen aan de 

school.  

Kerstfeest: Dit jaar hebben de kinderen van groep 5/6 een kerstmusical opgevoerd voor ouders 

en kinderen. Elk jaar wordt er met de kinderen gegeten op school. Een week van tevoren hangt er 



bij iedere groep een intekenlijst met kleine gerechtjes. Voor deze kerstmaaltijd vragen wij u om 

in te tekenen bij een van de hapjes.  

Carnaval: Carnaval op de Van Harte School vieren we op school, deels in de klas met een kleine 

modeshow en spelletjes, deels in de aula met hossen op carnavalsmuziek. Kinderen mogen deze 

dag verkleed op school komen.  

Vastenactie: Elk jaar voor Pasen doen we een schoolbreed project voor de Vastenactie. Het doel 

is elk jaar anders. We werken over dit land en horen hoe mensen daar leven. Jaarlijks wordt de 

actie afgesloten met een markt vroeg in de avond voor alle kinderen en ouders. 

Palmpasen: De kinderen in de onderbouw versieren een meegebrachte palmpaasstok.                   

Paasfeest: Donderdag voor Pasen vieren we met de kinderen het Paasfeest op school. Er is een 

knutselcircuit, waarbij de jongere en oudere kinderen door elkaar heen zitten. We lunchen met 

elkaar op school. Hiervoor trekken we een week voor Pasen lootjes. Ieder kind maakt een mooi 

versierde paasdoos (schoenendoos) met daarin een kleine lunch voor een ander kind uit de groep.   

Die dag is er een continue rooster en zijn de kinderen om 14.00 uur vrij van school.  

Koningsspelen op 20 april: dit is een feestdag met diverse spelletjes en activiteiten. Aan ouders 

wordt gevraagd om te begeleiden bij diverse spelletjes. 

Schoolreisje: Op dinsdag 8 mei 2018 gaan we met de hele school op schoolreisje.  

Meesters- en juffendag: We vieren gezamenlijk de verjaardagen van de meesters en juffen 

(woensdag 9 mei). Op deze dag worden er feestelijke activiteiten voor de kinderen 

georganiseerd. 

Open Podium: Een aantal keer per jaar is er een Open Podium. Hierbij laten de kinderen aan de 

ouders zien wat zij hebben geoefend in de klas, bijvoorbeeld  een toneelstukje, dans of lied. 

Hierover leest u in de nieuwsbrief wanneer dit plaats vindt. 

Inloopweek: Twee keer per jaar is er een inloopweek die u met uw kind kunt bezoeken. Hier kunt 

uw kind gemaakte werkjes laten zien en zelf vertellen wat hij/zij doet op school. 

Vakantiedagen en studiedagen kunt u vinden in de jaarkalender die u reeds heeft ontvangen.  

Naast deze informatiebrief kunt u op onze website nog meer informatie vinden.  

We wensen u en uw kind een hele fijne schooltijd op de Van Harte School. 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groep 1 en 2:  

Karla, Juliette, Mariska en Elma. 

 

 



 

 

 

 


