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De informatie die voor de hele school belangrijk is, vindt u in de schoolgids. Deze gids staat
op onze website www.nicolaasmaes.nl. Op deze site vindt u ook de jaarkalender, met alle
activiteiten en vrije dagen. Informatie van de directie ontvangt u via het mailadres dat bekend
is bij de administratie. Mocht uw mailadres veranderen, vergeet u dan niet om dit door te
geven bij de administratie? Voor de organisatie en het onderwijs in de kleuterklassen volgen
hieronder een aantal belangrijke afspraken.

Alle begin is moeilijk……..
Kinderen van vier jaar mogen na hun verjaardag de hele dag naar school, als zij dat
aankunnen. In de praktijk blijkt een hele dag of een hele week voor sommige kinderen een
hele opgave. Af en toe een dagje thuisblijven mag best, vierjarigen zijn nog niet leerplichtig.
NB. De vierde verjaardag vieren wij niet op onze school, zoveel aandacht in een vreemde
omgeving is meestal niet zo prettig.
Kinderen van vijf jaar zijn wèl leerplichtig; als u verlof wilt aanvragen buiten de vakanties,
kunt u hiervoor formulieren downloaden van de site of een formulier ophalen bij de
administratie. Als uw 4-jarige kind een dagje thuis blijft, geef dit dan wel even door op
school, vòòr half tien a.u.b..

Schooltijden: Maandag t/m vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur. Behalve op woensdag, dan
gaat de school om 12.45 uur uit. Op deze dag lunchen de kinderen thuis.

Op tijd beginnen…….
Onze school opent de deuren om 8.30 uur. Alle groepen starten op dezelfde tijd met de lessen.
Voor de kleutergroepen raden wij sterk aan om niet later dan 8.35 uur op school te komen, of
naar de groep te gaan als u ook een broertje of zusje wegbrengt. Er is dan nog tijd om even
iets door te geven, een puzzel of een praatje te maken, samen een boekje te lezen èn om
afscheid te nemen. Bij de eerste bel om 8.40 uur nemen de ouders afscheid, om 8.45 uur
willen we echt met de lessen beginnen! Ouders die te laat komen, moeten bij de administratie
een briefje met de reden van het te laat komen laten invullen en dit aan de leerkracht geven.
Wilt u niet voor de ramen blijven kijken of praten? Zolang mamma of pappa er nog staat, is
het moeilijk om mee te doen in de kring!

Een paar algemene mededelingen.
Aan het begin van het schooljaar, meestal in oktober, houden de leerkrachten van de
kleutergroepen een algemene ouderavond voor de ouders van hun eigen groep.
Op deze avond krijgt u volop informatie over allerlei afspraken en plannen voor het komende
schooljaar en kunnen de ouders en leerkrachten nader kennis maken met elkaar. Als uw kind
later in het jaar begint, zal de leerkracht u persoonlijk op de hoogte brengen van de
belangrijkste zaken.
Voor individuele gesprekken met de leerkracht kunt u altijd een afspraak maken.

Gymnastiek
Voor de kleutergroepen is er elke dag een mogelijkheid om gebruik te maken van de
speelzaal. Soms is er een opstelling van speeltoestellen, ander keren worden er allerlei
spelletjes gedaan. In de gymzaal dragen de kinderen gymkleding: een shirtje met een korte
broek of een gympakje. Gymschoenen – geen zwarte zolen!- zijn verplicht. Geeft u uw kind
géén balletschoentjes mee of slofjes, deze zijn niet geschikt om mee te rennen of te klimmen.
De gymkleding wordt op school bewaard in een - liefst stoffen, goed sluitbare –tas, af en toe
geven we de kleren mee naar huis om ze te laten wassen.
We verzoeken u om de naam en de klas in de tas, schoenen en de kleding te zetten. Het komt
regelmatig voor, dat de kinderen hun eigen kleding niet herkennen! Gevonden voorwerpen
vindt u in de gang naar de administratie.

Eten en drinken
Wilt u elke dag uw kind fruit en een gezonde drank ( liefst voor twee keer)
meegeven? Halverwege de ochtend wordt er fruit gegeten in de klas. Behalve op
de woensdag lunchen wij de andere dagen samen met de kinderen. Geeft u de
kinderen zoveel gezond eten mee als zij werkelijk op kunnen? Een dringend
verzoek : Wilt u uw kind geen snoep of koek meegeven?

Overblijven
Tijdens de lunchpauze van de leerkrachten, eten en spelen de kinderen onder toezicht van
(betaalde) overblijfhulpen. De overblijfhulp gaat om 12.15 uur eten met de kinderen en daarna
gaan zij buiten spelen op een gedeelte van het plein. Als het slecht weer is blijft de
overblijfhulp in het lokaal bij de kinderen. Om 13.00 uur neemt de leerkracht de groep weer
over.
Als uw kind bij wijze van uitzondering een halve dag naar school gaat, geef dit dan door aan
de leerkracht. De leerkracht geeft dit dan weer door aan de overblijfhulp. Als u zonder eerdere
opgave uw kind eerder ophaalt van het plein, geeft u dit dan door aan de overblijfhulp?
Om het werk van de overblijfkrachten niet onnodig moeilijker te maken, verzoeken wij u om
niet op het plein te blijven als u uw kind tussen de middag – om 12.15 uur – haalt. Het is ook
mogelijk om uw kind om 13.00 uur op te halen.

Verjaardagen
Neemt u s.v.p. even contact op met de leerkracht over het moment (dag) waarop de verjaardag
in de klas gevierd wordt. Dit i.v.m. meer verjaardagen op één dag of andere
activiteiten. Na een uitgebreide viering in de klas, mag uw kind iets lekkers of iets
leuks uitdelen. Wilt u niet te veel snoep meegeven? De kinderen mogen ook bij de
andere kleuterklassen, derde groep en de directie langsgaan om gefeliciteerd te
worden door de andere leerkrachten ( 10) . Als uw kind een broertje of zusje op
deze school heeft, mag eventueel ook bij hen een traktatie gebracht worden.
Als uw kind thuis een partijtje mag geven, verzoeken wij u om de uitnodiging hiervoor via de
post te versturen of om ze aan de ouders te geven, dit om verdriet bij de kinderen die niet
uitgenodigd zijn te voorkomen.

Kleding
Trekt u uw kind vooral makkelijke kleding aan, die tegen een stootje kan of waarvan het niet
zo erg is als het vuil wordt. Het is ook prettig als de kinderen hun (gym)schoenen zelf aan en
uit kunnen trekken.

Speelgoeddag
Op de laatste dag van de week mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen
om over te vertellen en om samen met de andere kinderen mee te spelen. Geeft u geen duur,
kwetsbaar of heel groot speelgoed mee? Speelgoedwapens mogen niet meegenomen worden
naar school.

Klassenouders
Elke groep heeft één of meerdere klassenouders die de leerkrachten helpen bij de organisatie
van verschillende activiteiten. Zij kunnen ook de andere ouders benaderen om mee te gaan
met uitstapjes e.d. Voor vragen kunt u ook bij deze ouders terecht.

Ophalen.
De ouders / verzorgers wachten buiten, op het plein bij de kleuteringang achter de blauwe
rivier, op de kinderen. Om problemen te voorkomen willen wij graag dat u de
eventuele oppas aan ons voorstelt, dan weten we wie uw kind komt halen.
Laat u het ons ook weten als uw kind door iemand anders wordt opgehaald en/ of
bij een ander kind gaat spelen?
Met de kinderen is afgesproken, dat zij op de persoon die hen afhaalt wachten op
het plein bij de kleuteringang. Als zij niemand kunnen vinden, moeten zij bij de
leerkracht wachten.
Als u dicht bij de school woont verzoeken wij u uw kind niet op de fiets te laten komen. De
ruimte om fietsen te stallen is beperkt.

Activiteiten o.a.:
Sinterklaas en Kerst- Deze feesten worden uitbundig gevierd op onze school. We starten
met een versiermiddag voor Sinterklaas, waarbij we samen met de ouders de school
sfeervol versieren. Zwarte Pieten komen een keer langs en de kinderen van de onderbouw
mogen daarna hun schoen zetten op school. Op 5 december krijgen de kinderen tijdens het
feest een cadeautje van de Sint . Met kerst versieren wij samen met de kinderen de school.
Voor de kerstvakantie houden wij met de kinderen een stijlvol diner in de avonduren. Het is
de bedoeling dat alle ouders een (lekkere) bijdrage leveren voor dit feestelijke gebeuren.
Toetsen- In het eerste en het tweede jaar van de kleuterschool krijgt een deel van de
kleuters een (Cito-)toets op reken-en taalgebied.
Keuzevakken- In het voorjaar 3x op woensdag 1 ½ uur. Veel ouders geven een vak aan de
kinderen, de kinderen kiezen de activiteiten.
Sportdag- in het voorjaar, in het Olympisch Stadion.
Schoolreis – Tegen het einde van het schooljaar gaan wij één dag met de kinderen op stap.
Afscheid oudste kleuters – Aan het einde van het schooljaar wordt er – in samenwerking
met hun ouders -op feestelijke wijze afscheid genomen van de kinderen die na de vakantie
verder gaan in groep drie.

