
Informatie eerste
schooldag kleuters

Welkom op obs De Triangel!

Beste ouders en verzorgers,
We kunnen ons voorstellen dat u het spannend vindt dat uw kind naar school gaat. Het gaat
er toch net even anders aan toe dan thuis, op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Het is
daarom prettig om goed geïnformeerd te zijn. Zo kunt u uw kind ook uitleggen wat de
bedoeling is van zo’n indrukwekkende eerste periode op school. Als u na het lezen van
deze informatie nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de leerkrachten groep
1-2.

Kaartje
Ongeveer een maand voor zijn of haar vierde verjaardag ontvangt uw kind een uitnodiging
van de leerkracht. In overleg kan uw kind een aantal dagdelen meedraaien om te wennen in
de kleuterklas.

Informatievoorziening
Bij obs de Triangel krijgt u informatie via verschillende kanalen, zoals:
- De website, www.obsdetriangel.nl
- Kwieb (oudercommunicatiesysteem via een app)
- Mededelingen op de deur van de klas
- Briefjes/boekjes die de kinderen meenemen
- E-mail of telefoon
- Ouder- en informatieavonden

Informatieavond
In de tweede week van een nieuw schooljaar organiseren wij een informatieavond. Tijdens
deze avond nemen wij met u door wat we gaan doen gedurende het schooljaar en wat wij
van u verwachten. Heeft u deze avond gemist omdat uw kind later in het jaar instroomt? De
leerkracht praat u op verzoek graag bij.

Schooltijden en ontvangst
Om 8.25 uur gaat de schoolbel, de klassen starten om 8.30 uur. Het streven van de
leerkracht is om vanaf 8.15 uur in de klas aanwezig te zijn. Op de eerste schooldag worden
u en uw kind door de leerkracht van groep 1-2 in de klas ontvangen. Uw kind kan het even
spannend vinden zo’n nieuwe situatie, maar u zult zien dat hij of zij snel gewend raakt en
zijn of haar weg vindt.
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Jas en tas
In de gang bij het kleuterlokaal hangt een kapstok met luizencapes
voor alle kleuters. Iedere kleuter heeft een eigen haakje met
luizencape. De jas gaat in de luizencape, de tas mag bovenop de
kapstok gezet worden.

Eten en drinken
Om 10.15 uur is er in de kleuterklas een korte pauze. Voor deze pauze geeft u uw kind iets
te drinken en een
snack mee. Op maandag en dinsdag mag dat een koekje zijn. Op woensdag, donderdag en

vrijdag geeft u uw kind fruit mee. Het eten en drinken legt uw
kind bij binnenkomst in de klas in de daarvoor bestemde
emmers. De leerkracht is altijd bereid om appels te schillen.
Let op! Kinderen krijgen vaak te veel eten mee. Eén koekje/liga
of een kleine appel/banaan zijn vaak al voldoende.
Om 12.00 uur gaan we eten en drinken. Voor deze pauze geeft
u uw kind lunch mee. Denk er ook hierbij om, dat u niet te veel
meegeeft. Wilt u op alle bekers, trommels etc. de naam van uw

kind zetten?

Iets meenemen
Kleuters nemen het liefst iedere dag iets mee om in de kring aan juf en klasgenootjes te
laten zien. Om ervoor te zorgen dat we ook nog aan andere onderwerpen toekomen, is
afgesproken dat kinderen alleen op maandagochtend iets mee kunnen nemen.

Ophalen
Kinderen komen na school samen met de leerkracht naar buiten. Het is de bedoeling dat u
op het plein, binnen de hekken, op uw kind wacht. De leerkracht laat de kinderen bovenaan
de trap wachten totdat ze hun ouders of verzorgers zien. Pas dan mogen ze naar hen toe
lopen. Natuurlijk kunt u altijd even naar de leerkracht toelopen om te vragen hoe het gegaan
is!

Verjaardagen en gezonde traktaties
Uw kind mag zijn of haar verjaardag in de klas vieren. Overlegt u met de leerkracht wanneer
dit het beste uitkomt? We zijn groot voorstander van zo gezond mogelijke traktaties. We
willen niet dat er op lolly’s, kauwgom en smarties getrakteerd wordt.

Oudergesprekken en rapport
Wanneer uw zoon/ dochter een aantal weken bij ons op school is, wordt u uitgenodigd voor
een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind. In de kleuterperiode volgen er een aantal gesprekken. Aan het einde van groep 2
krijgen kinderen die naar groep 3 gaan een rapport. Heeft u eerder de behoefte om met de
leerkracht over uw kind te praten? Dan kunt u altijd een aparte afspraak na schooltijd
maken.
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Gym en gymschoenen
De kleuters gymmen in hun ondergoed in de gymzaal op
school. Voor gym heeft uw kind dus alleen gymschoenen
nodig (graag met naam!). Linnen schoenen met
klittenband of elastiek en een stevige zool voldoen prima.
Liever geen balletschoentjes, want die glippen uit. De
gymschoenen blijven op school en worden bewaard in een
mand. Controleert u regelmatig of de maat van de
gymschoenen nog goed is? Te grote of kleine
gymschoenen zijn geen pretje voor uw kind!

Zwemmen
Op woensdagochtend is er de mogelijkheid om samen met uw kind tegen
gereduceerd tarief te zwemmen in Zwembad De Terp in Wieringerwerf. Eventuele broertjes
en zusjes mogen ook het zwembad in, mits u zelf meezwemt.

Van 8.45 tot 9.40 uur wordt er onder begeleiding van ouders en verzorgers in het kleine bad
gezwommen. Om 9.40 uur ruimen we samen het zwembad op en kleden we ons aan.
Iedereen zorgt dat zijn of haar kind rond 10.00 uur weer op school is.
Indien u besluit mee te doen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht. U wordt dan
ingedeeld in een rooster. U zwemt één keer in de zoveel tijd mee om te begeleiden. U hoeft
dus niet elke week mee te zwemmen, maar dat mag wel. U kunt altijd aan de zijkant van het
bad meekijken. Kleuters die niet meezwemmen, kunnen naar school, want de leerkracht
verzorgt gewoon de lessen.
Het zwemmen kost u slechts € 1,40 per kind per keer. Dit betaalt u achteraf in twee
termijnen. U krijgt van de zwemmoeder voor de kerst- en de zomervakantie een enveloppe
met daarop het bedrag dat u aan haar dient te betalen. De andere helft van het
toegangskaartje wordt door OBS De Triangel betaald.

Oud papier ophalen
Iedere veertien dagen halen ouders en verzorgers van onze school en de Zilvermeeuw, oud
papier op in Wieringerwerf. Met de opbrengst worden belangrijke dingen gerealiseerd, zoals
de inrichting van het plein, expressiematerialen, computers en de aankleding van lokalen.
Iedereen wordt benaderd om deel te nemen. Als velen zich opgeven, wordt er slechts 1 keer
per jaar een beroep op u gedaan. De planning wordt voor de zomervakantie voor het hele
schooljaar gemaakt en per e-mail aan alle ouders en verzorgers verzonden. Zo weet u
precies wanneer u aan de beurt bent.

Vriendelijke groeten,
Jacqueline Laporte
Leerkracht kleuterklas
Email: jacqueline.laporte@obsdetriangel.nl
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