INFORMATIEBOEKJE
VOOR
OUDERS

Informatie voor o uders va n nie uwe leerlingen op Het Drieluik
Bes te o uders/verzorgers,
Dit alfabet-i nformatieboekje is voor alle ouders/verzorgers bedoelt waarvan de
zoon/dochter bi nne nkort op Het Drieluik s tart. Wij probere n u middels dit boekje zoveel
mogelijk praktische i nformatie te geve n over een ‘schooldag’.
Ontbreekt er na het lezen van dit boekje nog informatie of heeft u nog vragen, dan kun u
contact opneme n met he t secretariaat via telefoonnummer: 036 5295623 of he t volgende
mailadres: i nfo @drieluik-almere.nl
Vriendelijke groet,
Het Drieluik

A
Atelier
De kleuters hebben iedere maandagmiddag ateliermiddag. Tijdens deze middag kunnen
de leerlinge n bij een andere leerkrac ht i n de klas les hebben. Bi nne n he t atelier bieden we
de wereldoriëntere nde- (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) creatieve- e n expressieve
vakgebieden aan. We werke n i n thema’s die beteke nis voor ki ndere n hebben e n lere n ze
de ‘echte wereld te o ntdekken.
De groepen 1-2 hebben 1x per week een creatief of expressief atelier. V.a. groep 3 wordt er
met de lesmethode IPC ge werkt. Meer wete n over IPC? Kijk een op de volgende site:
www.ipc-nederland.nl.
B
Bibliotheek
De school van uw kind gaat gebruik maken van het uitleen/catalogussysteem schoolWise.
Dit programma is onderdeel van het landelijke programma ‘de Bibliotheek op school’.
SchoolWise is gekoppeld aan het uitleen/catalogusprogramma van de nieuwe bibliotheek.
Kinderen kunnen, naast het zoeken van boeken in de schoolbibliotheek, ook zien wat er in
de openbare bibliotheek in Almere aanwezig is. School en bibliotheek zetten zich op deze
manier samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties. Een kind dat graag en
goed leest, is immers een taalvaardig kind en dit komt de leerprestaties ten goede.
Om voor uw ki nd een bibliotheekpas te kunnen maken heeft de bibliotheek de volgende
gegevens nodig: naam, adres, postcode, woonplaats e n geboortedatum van uw ki nd.
De school mag deze gegevens niet zomaar aan de bibliotheek doorgeven. Als
ouder/verzorger geven we u de gelegenheid uw toestemming te weigeren. Wanneer u niet
wilt dat uw kind lid wordt van de bibliotheek, wilt u dit dan binnen één week na ontvangst
kenbaar maken via info@drieluik-almere.nl onder vermelding van de naam en groep van uw
kind?
U ontvangt hierover een brief van de nieuwe leerkracht van uw zoon/dochter.

C
D
De dag va n groep 1-2
Uw ki nd gaat veel nieuwe i ndrukke n opdoen. En de mees te ki ndere n vertellen daar thuis
wei nig van. Om een i ndruk te krijgen van wat uw ki nd doet verwijzen wij u naar de
dagritmekaarte n i n de klas. Iedere ochte nd kunt u daar zien wat er op het programma
staat:
kri ng: hier vi nde n de volgende activiteite n plaats: godsdiens tige vormi ng, talige of rekenoefe ni nge n.
spelen e n werke n: lere n aan tafel door he t doen van een werkje of lere n i n de hoeke n door
samen te spelen e n de wereld te o ntdekken.
ete n e n dri nke n: halverwege de ochte nd is er tijd om iets te ete n e n te dri nke n. Wilt u uw
ki nd dri nke n i n een pakje of een beker meegeve n? Voor he t ete n kunt u de nke n aan frui t,
een boterham of een gezonde koek. Eé n s tuk ete n is meer dan ge noeg: het is te nslotte
geen maaltijd.
Bui te nspelen of gym: Wilt u uw ki nd op maandag een gymtas meegeven met daari n een
broek, s hirt e n gymschoene n. Graag schoenen met klitte nband e n flexibele zolen ter
bevorderi ng van de motoriek (zo nder ritsen i.v.m. slijtage van de gymtoes tellen). Voor he t
omkleden: we verwac hte n dat een ki nd van 4 zich grote ndeels zelfs tandig kan aan e n
ui tkleden. Natuurlijk helpen we met bijv. moeilijke knopen. Op vrijdag kunt u de gymtas weer
mee naar huis neme n om de spullen te wassen zodat er op maandag weer een frisse tas
mee naar school gaat.
Drieluikje, de nie uwsbrief
Elke drie weke n komt digitaal het Drieluikje i n uw mailbox met nuttige i nformatie. Het is onze
manier om u op de hoogte te ho ude n van wat er s taat te gebeure n. Lees he t Drieluikje dus
aandachtig! In de jaarkalender s taat aangegeve n wanneer u ee n Drieluikje kunt
verwac hte n: zo weet u ook wanneer u er één mis t. Het Drieluikje s taat ook op o nze website.
DigiDUIF
Als ouder be nt u natuurlijk betrokke n bij he t wel en wee van uw ki nd op de basisschool. U
ho udt co ntact met de leerkrac ht(e n) van uw ki nd(ere n). Maar soms gaat het mis: Er rake n
briefjes zoek over een activiteit die u pas dagen later vi ndt. Of uw ki nd vergeet zijn rugzak op
de naschoolse opvang e n nu weet u niet of hij morgen wel of geen gym heeft. En die
afspraak voor he t tie nmi nute ngesprek komt u helemaal niet ui t, die moet u niet vergete n te
verzette n, als dat te nmi ns te nog kan.
Om dit te voorkome n is er digiDUIF, de digitale communicatiediens t voor basisscholen. Via emails, berichte n via de gratis app of (i n noodgevallen) ee n sms blijft u op de hoogte van
alles wat voor u relevant is. U kunt zelf afspraken i nplanne n, die koppelen aan uw digitale
agenda e n contact leggen met andere o uders en betrokke ne n. En wilt u op uw gemak de
vorderi nge n van uw ki nd bekijken, dan kunt u thuis i nloggen op uw pc, laptop of tablet op
een mome nt dat he t u ui tkomt.
Wanneer uw zoon of dochter komt we nne n op Het Drieluik zal de leerkrac ht u de
inloggegevens overhandigen. Heeft u hier nog vragen over dan kunt u terecht bij de
helpdesk van www.digiduif.nl of loop eve n langs bij he t secretariaat.
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Groepsouders
Elke klas heeft éé n of twee groepsouders. Deze zijn voor veel praktische zaken he t
aanspreekpunt. Ze z ullen u regelmatig vragen of u kunt helpen i n de klas (bijv. Si nterklaas,
juffe nverjaardag, schoonmake n, etc.).
H
Naar huis
Aan he t ei nde van een dagdeel komt de leerkrac ht met de groep naar bui te n lopen. Vraag
aan de groepsouder op welke plek de klas van uw ki nd verzamelt. We verwachte n alle
ouders en/ of verzorgers die een ki nd kome n ophalen, op tijd op het plein. Na schooltijd
kunne n wij de ki ndere n niet altijd opvange n omdat wij dan vaak andere verplichti nge n
hebben. Mocht u o nverwac hts ergens opgehoude n worde n, probeer dan via een andere
ouder uw ki nd op te late n halen of i n ieder geval een bericht aan de leerkrac ht door te
geve n. In noodsituaties kunt u natuurlijk ook altijd school bellen.
Huisbezoek voor groep 1- 2
Na 6 tot 8 weke n neemt de leerkrac ht co ntact op om een huisbezoek af te spreke n. Hieri n
delen we de eers te ervari nge n.
I
Inschrijfformulier
Het i nschrijfformulier zit i n he t i nformatietasje of kunt u bij het secretariaat afhalen, i nvullen en
deze samen met een kopie van he t ID weer i nlevere n. U o ntvangt via de mail een
beves tiging van de i nschrijvi ng
J
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Luizencontrole
De l uizencontrole wordt conform de afspraken van de GGD i n iedere week na een vakantie
ui tgevoerd. Hiervoor zijn per klas (door de leerkracht aange wezen of vrij willig aangemeld)

mi nimaal twee l uizeno uders aanges teld. In de ‘l uizenweek’ is het aan de l uizeno uders zelf
om de controledag te bepalen.
luizenzak
Bij aanvang van de schoolperiode ontvangt de leerling eenmalig een l uizenzak van school.
Mocht deze zoek rake n of is deze s tuk dan kunt u voor 1.00 e uro een nie uwe kopen bij het
secretariaat.
M
Meedraaiochte nden
Alle (nieuwe ) o uders worde n ui tge nodigd om een dagdeel in de groep mee te draaien.
Hierdoor krijgt de o uder een beter beeld van de gang van zaken i n de groep.
N
O
Ouderkalender
Aan he t begin van he t schooljaar o ntvangt u een o uderkalender. Als uw ki nd gedure nde
he t schooljaar i ns troomt, o ntvangt u deze ook. Hierop s taan alle geplande activiteite n
aangegeve n. Dit is belangrijke i nformatie. U bent zo op de hoogte van s tudiedagen (de
ki ndere n zijn vrij ) e n andere bijzonderheden.
Overblijf
De overblijf op Het Drieluik wordt geregeld door s tichti ng Ki nders tralen (L unc he n Op Sc hool).
Informatie hierover vi ndt u op de volgende website: www.ki nders tralen.nl. Parto u biedt ook
overblijf aan maar hierbij is de res trictie dat u ook bui te nschoolse opvang bij he n afneemt.
P
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Sc hooltijden:
maandag, di nsdag, do nderdag:
woe nsdag e n vrijdag:

ochte nd:
middag:
ochte nd:

van 8.30 uur tot 12.30 uur.
van 13.45 uur to t 15.15 uur.
van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Speelgoed mee naar school in groep 1- 2
Ee n paar keer per jaar hebben we een speelgoedochte nd: de ki ndere n mogen iets van
thuis meeneme n om op school mee te spelen. Bui te n dit mome nt om is het niet nodig

speelgoed mee naar school te nemen. Wel mogen ki ndere n materialen meeneme n die
aansluite n bij het thema waar we over werken. Deze materialen komen dan op de kijktafel
in de klas te s taan. In de jaarplanni ng vi ndt u de mome nte n waarop de
speelgoedochte nde n zijn e n over welke thema’s we werke n.
Start va n de dag:
U kunt met uw ki nd 15 mi nute n voordat de school daadwerkelijk begint, al binne n kome n.
De ki ndere n mogen hun jas in hun l uizenzak doen e n aan hun eigen kaps tokhaakje hangen.
De tas kan daar ook hange n. Daarna gaat u samen de klas in. De ki ndere n mogen op hun
eigen s toel gaan zitte n e n dan neemt u afscheid. Wij willen u vrage n het afscheid kort te
ho ude n. Op sommige dagen kan dit iets anders gaan (bijv. vanwege inloop of gymles ). De
leerkracht zal aangeve n wat dan de bedoeling is. Wilt u niet op de tafels gaan zitte n e n ook
niet op s toelen van andere ki ndere n?
T
U
V
Verjaardag
Als uw ki nd jarig is, dan mag er getrakteerd worden. Het is niet gebruikelijk dat ki ndere n die
vier jaar worde n traktere n, maar uiteraard mag dit wel. We willen u vragen de traktatie klein
en gezond te ho uden. De meeste ki ndere n traktere n op hun verjaardag de groepsgenootjes
en de meesters/juffe n van de andere klassen. Ee n aantal ki ndere n mag geen ge ur-, kleuren/of smaaks toffe n hebben e n veel o uders s tellen he t niet op prijs dat hun ki nd veel s noept.
Daarom verzoeken wij u dri ngend uw ki nd gezond te late n traktere n. Zo is het voor alle
ki ndere n fees t!
Wat wordt er wel e n niet vers taan o nder gezond:
Wel: frui t, verschillende soorte n koeken (bv. eierkoeken e n o ntbijtkoeken), kre nte nbollen,
soepste ngels, bepaalde soorte n drop (laurierdrop e n dropveters ), popcorn, bepaalde
soorte n c hips (nibits ), wors tjes en kaas, danoontje
Niet: toffees, chocolade, wi negums, spekkies, gewo ne c hips, kauwgom e n andere s noep
met kleurs toffe n.
Tips (van i nternet):
- maak de traktatie niet te groot anders hebben ki ndere n geen trek meer i n de
middaglunc h;
- maak hartige traktaties niet te groot omdat ze veel zout e n vet bevatte n (bijvoorbeeld kaas
en wors t);
- kies ook eens voor eenvo udige traktaties waar ki ndere n later nog iets mee kunne n
- laat u er niet toe verleiden groter, meer, duurder ui t te willen pakke n dan de buurvro uw.
• http://ete n-e n-dri nke n.i nfo nu.nl/ki ndertraktaties/26168-gezonde-traktaties -voorki ndere n.html
• http://www.ggdzw.nl/Traktaties_main.html (Vooral deze site is erg leuk! Hij is
samenges teld door een tandarts .)

W
WC
Van ee n ki nd van 4 wordt verwac ht dat hij/zij zindelijk is en zelfs tandig naar de wc kan gaan.
Er is reservekleding op school aanwezig. We verzoeken u om na gebruik deze kleding te
wassen e n weer aan de leerkracht te geve n. We kunne n op school altijd extra
reservekleding gebruike n voor o ngelukjes.
Website:
www.drieluik-almere.nl Hier kunt u terecht voor de schoolgids, jaargids, foto ’s, actuele
informatie, verslagen uit de diverse klassen, etc.
Wenne n:
Uw ki nd kan 10 dagdelen we nne n, voorafgaand aan de vierde verjaardag. De leerkracht
neemt hierover contact met u op. Op zo’n wendag bre ngt u uw ki nd naar school en neemt
u, ne t als de andere o uders, om 8.30 uur afscheid. Voorafgaand aan he t we nne n is het
prettig dat u e n uw ki nd de leerkracht e n he t klaslokaal al eens bezoeken.
Wilt u nog iets aan de leerkrac ht late n we te n, dan hangt er bij de i ngang van elke
kleutergroep een mededelingenschrift waari n u uw mededeling kwijt kunt. U hoeft dit niet
als nog aan de leerkrac ht persoonlijk door te geve n. Zo heeft de leerkrac ht tijd voor de
ki ndere n die binne nkomen.
Wilt u iets bespreken, dan kunt u na schooltijd kome n om een afspraak te make n met de
leerkracht.
X
Y
Z
Ziek
Als uw ki nd ziek is, wilt u dit dan voor 8.30 uur doorbellen naar de school? Dan krijgt
de leerkrac ht de mededeling op tijd te hore n. U kunt dit i nspreken op de voicemail.

