Informatie voor nieuwe ouders
groep 1-2 Het Drieluik
Schooltijden:
maandag, dinsdag, donderdag:
woensdag en vrijdag:

ochtend:
middag:
ochtend:

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

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor 8.30 uur doorbellen naar de school? Dan krijgt
de leerkracht de mededeling op tijd te horen.
U kunt met uw kind 15 minuten voordat de school daadwerkelijk begint, al binnen
komen. De kinderen mogen hun jas in hun luizenzak doen en aan hun eigen
kapstokhaakje hangen. De tas kan daar ook hangen. Daarna gaat u samen de klas in.
De kinderen mogen op hun eigen stoel gaan zitten en dan neemt u afscheid. Wij willen
u vragen het afscheid kort te houden. Op sommige dagen kan dit iets anders gaan
(bijv. vanwege inloop of gymles). De leerkracht zal aangeven wat dan de bedoeling
is. Wilt u niet op de tafels gaan zitten en ook niet op stoelen van andere kinderen?
De kleuterdag
Uw kind gaat veel nieuwe indrukken opdoen. En de meeste kinderen vertellen daar
thuis weinig van. Om een indruk te krijgen van wat uw kind doet verwijzen wij u naar
de dagritmekaarten in de klas. Iedere ochtend kunt u daar zien wat er op het
programma staat:
kring: hier vinden de volgende activiteiten plaats: godsdienstige vorming, talige of
reken- oefeningen.
spelen en werken: leren aan tafel door het doen van een werkje of leren in de hoeken
door
samen te spelen en de wereld te ontdekken.
eten en drinken: halverwege de ochtend is er tijd om iets te eten en te drinken. Wilt u
uw kind drinken in een pakje of een beker meegeven? Voor het eten kunt u denken
aan fruit, een boterham of een gezonde koek. Eén stuk eten is meer dan genoeg: het
is tenslotte geen maaltijd.
buitenspelen of gym: Wilt u uw kind op maandag een gymtas meegeven met daarin
een broek, shirt en gymschoenen. Graag schoenen met klittenband en flexibele zolen
ter bevordering van de motoriek (zonder ritsen i.v.m. slijtage van de gymtoestellen).
Voor het omkleden: we verwachten dat een kind van 4 zich grotendeels zelfstandig
kan aan en uitkleden. Natuurlijk helpen we met bijv. moeilijke knopen. Op vrijdag kunt
u de gymtas weer mee naar huis nemen om de spullen te wassen zodat er op
maandag weer een frisse tas mee naar school gaat.
muziek, dansen: we zingen liedjes, we maken muziek en bewegen daarbij.
verjaardag: als uw kind jarig is, dan mag er getrakteerd worden. Het is niet gebruikelijk
dat kinderen die vier jaar worden trakteren, maar uiteraard mag dit wel. We willen u
vragen de traktatie klein en gezond te houden. De meeste kinderen trakteren op hun
verjaardag de groepsgenootjes en de meesters/juffen van de andere klassen. Een
aantal kinderen mag geen geur-, kleur- en/of smaakstoffen hebben en veel ouders
stellen het niet op prijs dat hun kind veel snoept. Daarom verzoeken wij u dringend uw
kind gezond te laten trakteren. Zo is het voor alle kinderen feest!

Wat wordt er wel en niet verstaan onder gezond:
Wel: fruit, verschillende soorten koeken (bv. eierkoeken en ontbijtkoeken),
krentenbollen, soepstengels, bepaalde soorten drop (laurierdrop en dropveters),
popcorn, bepaalde soorten chips (nibits), worstjes en kaas, danoontje
toetjes.
Niet: toffees, chocolade, winegums, spekkies, gewone chips, kauwgom en andere
snoep met kleurstoffen.
Tips (van internet):
• maak de traktatie niet te groot anders hebben kinderen geen trek meer in de
middaglunch;
• maak hartige traktaties niet te groot omdat ze veel zout en vet bevatten
(bijvoorbeeld kaas en worst);
• kies ook eens voor eenvoudige traktaties waar kinderen later nog iets mee kunnen
• laat u er niet toe verleiden groter, meer, duurder uit te willen pakken dan de
buurvrouw.
• http://eten-en-drinken.infonu.nl/kindertraktaties/26168-gezonde-traktaties-voorkinderen.html
• http://www.ggdzw.nl/Traktaties_main.html (Vooral deze site is erg leuk! Hij is
samengesteld door een tandarts.)
Wc
Van een kind van 4 wordt verwacht dat hij/zij zindelijk is en zelfstandig naar de wc kan
gaan. Er is reservekleding op school aanwezig. We verzoeken u om na gebruik deze
kleding te wassen en weer aan de leerkracht te geven. We kunnen op school altijd
extra reservekleding gebruiken voor ongelukjes.
Weer naar huis
Aan het einde van een dagdeel komt de leerkracht met de groep naar buiten lopen.
Vraag aan de groepsouder op welke plek de klas van uw kind verzamelt. We
verwachten alle ouders en/ of verzorgers die een kind komen ophalen, op tijd op het
plein. Na schooltijd kunnen wij de kinderen niet altijd opvangen omdat wij dan vaak
andere verplichtingen hebben. Mocht u onverwachts ergens opgehouden worden,
probeer dan via een andere ouder uw kind op te laten halen of in ieder geval een
bericht aan de leerkracht door te geven. In noodsituaties kunt u natuurlijk ook altijd
school bellen.
Overblijf
De overblijf op Het Drieluik wordt geregeld door stichting LOS (Lunchen Op School).
Informatie hierover vindt u op de volgende website: http://www.lunchenopschool.nl/
Wennen:
Uw kind kan 5 dagdelen wennen, voorafgaand aan de vierde verjaardag. De
leerkracht neemt hierover contact met u op. Op zo’n wendag brengt u uw kind naar
school en neemt u, net als de andere ouders, om 8.30 uur afscheid. Voorafgaand aan
het wennen is het prettig dat u en uw kind de leerkracht en het klaslokaal al eens
bezoeken.
Wilt u nog iets aan de leerkracht laten weten, dan hangt er bij de ingang van elke
kleutergroep een mededelingenschrift waarin u uw mededeling kwijt kunt. U hoeft dit
niet alsnog aan de leerkracht persoonlijk door te geven. Zo heeft de leerkracht tijd
voor de kinderen die binnenkomen.
Wilt u iets bespreken, dan kunt u na schooltijd komen om een afspraak te maken met
de leerkracht.
Huisbezoek
Na 6 tot 8 weken neemt de leerkracht contact op om een huisbezoek af te spreken.
Hierin delen we de eerste ervaringen.

Meedraaiochtenden
Alle (nieuwe) ouders worden uitgenodigd om een dagdeel in de groep mee te
draaien. Hierdoor krijgt de ouder een beter beeld van de gang van zaken in de groep.
Speelgoed mee naar school
Een paar keer per jaar hebben we een speelgoedochtend: de kinderen mogen iets
van thuis meenemen om op school mee te spelen. Buiten dit moment om is het niet
nodig speelgoed mee naar school te nemen. Wel mogen kinderen materialen
meenemen die aansluiten bij het thema waar we over werken. Deze materialen
komen dan op de kijktafel in de klas te staan. In de jaarplanning vindt u de momenten
waarop de speelgoedochtenden zijn en over welke thema’s we werken.
Hulpouders
Aan het begin van het schooljaar kunnen alle ouders zich opgeven voor ouderhulp bij
allerlei activiteiten. In de eerste schoolweek ontvangt u het rode ouderbriefje. Als uw
kind halverwege het schooljaar instroomt, ontvangt u dit briefje van de leerkracht. Als
u dit hebt ingevuld kunt u het in de brievenbus in de hal doen waar deze en ook
andere strookjes ingeleverd kunnen worden.
Groepsouders
Elke klas heeft één of twee groepsouders. Deze zijn voor veel praktische zaken het
aanspreekpunt. Ze zullen u regelmatig vragen of u kunt helpen in de klas (bijv.
Sinterklaas, juffenverjaardag, schoonmaken, etc.).
Ouderkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een ouderkalender. Als uw kind
halverwege het schooljaar instroomt, ontvangt u deze ook. Hierop staan alle geplande
activiteiten aangegeven. Dit is belangrijke informatie. U bent zo op de hoogte van
studiedagen (de kinderen zijn vrij) en andere bijzonderheden.
Het Drieluikje, de nieuwsbrief
Elke drie weken komt digitaal het Drieluikje in uw mailbox met nuttige informatie. Het is
onze manier om u op de hoogte te houden van wat er staat te gebeuren. Lees het
Drieluikje dus aandachtig! In de jaarkalender staat aangegeven wanneer u een
Drieluikje kunt verwachten: zo weet u ook wanneer u er één mist. Het Drieluikje staat
ook op onze website.
Website: www.drieluik-almere.nl
Hier kunt u terecht voor de schoolgids, jaargids, foto’s, actuele informatie, verslagen uit
de diverse klassen, etc.: een echte aanrader!
Tot slot:
Heeft u nog vragen, kom na schooltijd, gerust naar ons toe! Veel informatie kunt u
uitgebreid terugvinden in onze schoolgids.
We wensen u en uw kind een hele fijne Drieluik-tijd toe!

