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START VAN DE DAG 
De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 8.20u de klas in komen. De leerkracht is 

dan ook in de groep. Het is de bedoeling dat de kinderen in de kring gaan zitten 
met een boek uit de boekenbak en daarin zelf gaan kijken.  
Groep 3 komt alleen de groep binnen. 

Gedurende het schooljaar stimuleren wij de groep kinderen van groep 2 ook om 
zelfstandig de groep binnen te komen. 

De ouders van groep 1-2 nemen kort afscheid van hun kind en blijven niet te 
lang in de groep om zo te voorkomen dat het in de kring te vol wordt en de start 
van de dag te onrustig en onoverzichtelijk is voor de kinderen. Daarom ook 

graag de kinderwagens/buggy’s op de gang laten staan. Om 8.30u beginnen we 
aan de schooldag.  

 
OCHTEND in GROEP 3 
Om 8.45 u gaat groep 3 mee met Marieke/Elja en gaat met Veilig leren lezen en 

schrijven aan het werk. Na de gezamenlijke fruitpauze gaat groep 3 werk 
afmaken, werken aan de computer of met het planbord aan de slag. Hierbij 

wordt veelal zelfstandig gewerkt. 
Om 11.25 u gaat groep 3 rekenen met Marieke/Elja.  

De middagen is groep 1-2-3 samen.  
 
FRUIT ETEN EN DRINKEN 

Halverwege de ochtend drinken en eten we gezamenlijk wat in de kring. Dan is 
het, zowel voor ons als voor de kinderen, fijn als er: 

 Niet teveel meegegeven wordt. Sommige kinderen eten niet zo snel en 
het is jammer als ze altijd van alles overhouden. 

 Het drinken in een beker mee te geven. 

 Een verantwoord tussendoortje gegeten wordt. Dit in de vorm van een 
stuk fruit of eventueel een boterham.  

Het fruit en de beker kunt u in de tas laten zitten.  
 
LUNCH 

Het eten en drinken hiervoor kunnen aan het begin van de ochtend in de 
daarvoor bestemde koelboxen geplaatst worden. Maar nog handiger is om de 

lunch in een koeltasje met daarin eventueel een koelelementje mee te geven.  
Ook hier vragen we u weer om een verantwoorde lunch mee te geven. Koek of 
snoep hoort hier niet bij. Ook hier vragen wij u om het drinken in een beker te 

doen.  
 

GYMNASTIEK 
We gymmen met groep 1-2 in de speelzaal op school. De kinderen hebben geen 
speciale gymkleren nodig. Ze gymmen gewoon in hun ondergoed. Kinderen die 

last hebben van voetwratjes moeten (slappe) gymschoentjes dragen. De tijd 
waarop gegymd wordt, kan weleens veranderen. Het weer speelt hier ook een 

rol bij. 
Groep 3 gymt op dinsdagmiddag in de Bongerd. Zij gaat samen met groep 4-5 
naar de gym. Het is erg fijn als de kinderen dan om 14.30 uur bij de  Bongerd 

weer opgehaald worden. Anders lopen zij met de leerkracht van groep 4-5 weer 
terug naar school. 

 
 
 

 
 



VIERINGEN 

Regelmatig vinden er vieringen plaats. U bent hierbij van harte welkom. Indien 
het afwijkt zult u hiervan op de hoogte gebracht worden.   

Als u een viering bijwoont is het belangrijk dat u dan dezelfde regels in acht 
neemt als de kinderen: niet praten met elkaar maar de aandacht gevestigd 
houden op wat er op het podium gebeurt! Kom op tijd en verlaat de viering pas 

als deze afgelopen is. Dit alles om de rust te kunnen waarborgen. 
Wanneer er kleine broertjes/ zusjes mee komen stellen wij het erg op prijs dat 

zij gedurende de viering niet storen. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, 
wilt u dan met uw kind even de ruimte uit lopen zodat zij de (optredende) 
kinderen niet afleiden? 

 
IK-TAFEL  EN BOEKENKRING 

In het Fluitenkruid hebben de kinderen een presentatie van de ik-tafel (groep 1-
2) en een boekenkring (groep 1-2-3). Ze krijgen dan van tevoren een 
aankondiging mee naar huis met daarin de datum en in het kort de bedoeling 

van de kring en de manier waarop u dat samen met uw kind kunt voorbereiden. 
Bij de Ik-tafel mogen de kinderen iets van zichzelf laten zien en daarover 

vertellen. Dit kan variëren van iets waar ze graag mee spelen tot een hobby 
waar ze iets over kunnen vertellen. Bij de boekenkring mogen ze een 

(prenten)boek wat ze mooi vinden van huis of van de bibliotheek meenemen en 
dit laten zien in de klas en erover vertellen. 
 

Wat betreft het meebrengen van spullen naar school willen we u vragen dit te 
beperken tot de maandag of de ik-tafel.   

Alles wat te maken heeft met het thema waarmee we in de groep bezig zijn, is 
natuurlijk altijd welkom! Dit draagt namelijk enorm bij aan de betrokkenheid bij 
het thema.  

 
HOOFDLUIS  

Ook wij hebben helaas weleens te maken met hoofdluis. Alle kinderen worden 
op de eerste dag na iedere vakantie op school op hoofdluis gecontroleerd. Mocht 
u zelf hoofdluis bij uw kind constateren, dan wordt u verzocht dit te melden aan 

de leerkracht.  
 

ZIEK/AFWEZIG 
Wanneer uw kind door ziekte of een andere reden niet naar school kan komen, 
vragen wij u dit ons (telefonisch 0481-464694) te melden voor schooltijd. 

Wij stellen het op prijs als huis–,tandartsafspraken  of andere afspraken buiten 
schooltijd gepland worden.  

 
VERJAARDAGEN 
Als uw kind jarig is, mag u de verjaardag in de klas bijwonen. Meestal beginnen 

we daar de dag mee en duurt dit ongeveer een half uur. Probeer de traktatie 
klein en gezond te houden en maak daarbij voor de leerkracht geen 

onderscheid. Het is fijn wanneer jongere broertjes en/ of zusjes niet bij de 
verjaardag zijn, maar even elders ondergebracht kunnen worden, zodat de 
jarige echt in het middelpunt kan staan.  

Uitnodigingen voor feestjes worden niet op school uitgedeeld. Het uitdelen 
zorgt vaak voor onrust bij de start van de dag en we voorkomen op deze 

manier teleurstelling bij kinderen die geen/weinig uitnodigingen krijgen. 
 

 
 



OUDERGESPREKKEN 

Zoals u op de jaarkalender kunt lezen staan er een aantal gespreksmomenten 
gepland.  

 Het eerste gesprek gaat voornamelijk over het welbevinden van uw kind. Aan de  
 orde komen vragen als: Hoe is het kind gestart? Wat zien wij in de groep? Wat   
 vertelt het kind thuis?  

Groep 3 heeft na het eerste rapport in november een gesprek waarbij het 
rapport de leidraad zal zijn. 

In februari zullen er wederom gesprekken (groep 1-2-3) plaatsvinden waarin de 
resultaten besproken worden. Leidraad voor de gesprekken van groep 1-2 zal 
hierbij de KIJK!-observatielijst zijn die u tijdens het gesprek ontvangt.   

In KIJK! worden verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind gevolgd die 
gerelateerd zijn aan de leeftijd van uw kind. 

In juni is de laatste gespreksronde. Dan zal voor groep 3 het tweede rapport de 
leidraad zijn en voor groep 1-2 zal dit wederom de KIJK! zijn.  
Mocht het er reden toe zijn dat er eerder/tussentijds gesprekken gevoerd dienen 

worden, wordt hiervoor een afspraak gemaakt.  
 

 TOT SLOT 
Intekenlijsten, oproepen aan ouders worden op het whiteboard bij de groep 

gehangen, of via de mail doorgegeven. Verder spreekt het voor zich dat u, 
mochten er dingen niet duidelijk zijn, altijd de leerkracht hierover kunt 
benaderen. Zijn uw vragen te uitgebreid dan vragen we u een afspraak met ons 

te maken na schooltijd.  
 

En natuurlijk bent u uit school van harte welkom om eens een kijkje te nemen in 
de groep. Want wij willen u graag laten zien wat wij zoal gedaan hebben en 
waar we trots op zijn! Dit verhoogt zowel de betrokkenheid van de kinderen als 

van de ouders! 
 

Een goede samenwerking en vooral een leuke tijd in het Fluitenkruid 
toegewenst! 
 

Marieke Roelofs 
Elja van der Heijden  

Helen Bouwman 
 


