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In dit boekje vindt u allerlei informatie over groep 3,4. Praktische punten en een              

toelichting op hoe we in de Hazelaar, Sering en Jasmijn werken. Veel leesplezier! 

 

Schooltijden en afspraken over het wegbrengen en ophalen  

Bij het halen en brengen vragen we ouders buiten het hek te blijven. Zo is er voor alle                  

ouders van kinderen van groep 1 t/m 4 genoeg ruimte om 1,5 meter afstand tussen               

volwassenen in acht te nemen. Wij vragen jullie daar zelf alert op te zijn. Kinderen               

verzamelen zich bij de stamgroepleider. Zij gaan om 8.25 uur samen naar binnen en              

komen ook samen met hen naar buiten aan het eind van de dag. 

Voor ouders met kinderen op beide locaties gelden verruimde breng- en ophaaltijden.            

Vanaf 8.15 uur en van 14.30 tot 14.45 uur zijn er stamgroepleiders op het plein aanwezig                

die de kinderen opvangen. 

 

De school eindigt op maandag, dinsdag en donderdag om 14.30 uur. Op woensdag en              

vrijdag eindigt de schooldag om 12.15 uur. De kinderen komen dan met de             

stamgroepleider naar buiten. 

 

Contact 

Wij nemen graag de tijd om met u over het welbevinden en / of de ontwikkeling van                 

uw kind te praten. Een afspraak maken kan altijd, dit gaat het meest handig via de                

mail. Mailen kunt u naar: voorletter.achternaamleerkracht@delinge.nl  

Een afspraak voor een gesprek plannen we bij voorkeur vanaf 15.00 uur, op woensdag              

na 13.00 uur. 

 

Afwezigheid 

Indien uw kind ziek is vragen we u voor 8.30 uur naar school te bellen:  

Dr. Hoijngstraat 0481-464694.  

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

gepland worden. Heeft uw kind toch een afspraak bij de tandarts, specialist of             

anderszins, dan kunt u ons dat ook melden door een e-mail te sturen of een briefje te                 

schrijven.  

 

Pauze en lunch 

Als tussendoortje en eventuele aanvulling op de boterhammen bij de lunch vragen we             

u fruit en/of groente als komkommer/tomaat/wortel/etc. mee te geven. Voor wat           

betreft het tussendoortje en de lunch vragen we u uw kind drinken in een drinkbeker               

(voorzien van naam) mee te geven en brood in een broodtrommel. Op deze manier              

werken we samen aan bewustwording ten aanzien van een gezonde manier van leven             

en een schoon milieu met zo min mogelijk afval.  

 

Viering 

Op Donatushof vinden er regelmatig vieringen plaats. Hierbij laten een aantal stamgroepen            

elkaar, en u als ouder*, graag zien waar in de stamgroep aan gewerkt is. Deze vieringen                

zijn dit schooljaar vrijdag, van 11.30 uur tot 12.00 uur. We delen het rooster van de                

vieringen aan het begin van het schooljaar. Ook op de borden bij de stamgroepen hangt               

een schema waarop u kunt zien wanneer de groep waarin uw kind zit, deelneemt aan de                

viering. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan dezelfde afspraken houden tijdens de              

viering: we zijn stil en houden de aandacht gevestigd op wat er op het podium gebeurt!                

Kom op tijd en verlaat de viering pas als deze afgelopen is. Bij vieringen met de hele school                  

is het niet altijd mogelijk dat er ouders bij zijn, vanwege de veiligheid.  

*i.v.m. Corona is tot nader bericht de aanwezigheid bij de viering van ouders niet mogelijk,               

het delen van het rooster laten we daarom achterwege.  

We delen foto’s op Klasbord om jullie een indruk van de viering te geven.              
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Verjaardag 

Als uw kind jarig is, mag u de verjaardag in de stamgroep bijwonen. De verjaardagen               

worden gevierd in de kring, een half uurtje aan het begin of eind van de dag (dat hangt                  

af van het rooster). Spreek van te voren met de leerkracht af wanneer de verjaardag               

gevierd kan worden. Probeer de traktatie klein en gezond te houden en maak daarbij voor               

de stamgroepleider geen onderscheid. 

 

We vragen jullie uitnodigingen voor feestjes buiten school uit de delen. 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. 

 

Gym 

De kinderen gymmen 1 x per week. Zij krijgen les van een vakleerkracht. Tijdens de               

gym mogen geen sieraden gedragen worden. Ook moeten lange haren vast met een             

elastiek of met een zachte haarband. Daarnaast is het verplicht zaalgymschoenen te            

dragen. Kan uw kind nog niet strikken, dan graag schoenen met klittenband. In iedere              

kleedkamer is een leerkracht aanwezig. Vergeet u alstublieft niet de naam van uw kind              

in kleding en tassen te zetten.  

 

Kringen 

De kinderen presenteren zich in groep 3,4 tijdens verschillende kringen. Zo zijn er de              

kijk- en leeskringen en plannen we regelmatig bijvoorbeeld een drama- of           

filosofiekring. Wanneer een kind aan de beurt is voor de lees- of kijkkring, hoort u dit                

op tijd middels een brief/mail van de stamgroepleider. Hulp bij de voorbereiding is             

natuurlijk prima, vergeet niet dat het om een kring gaat van en door uw kind, voor                

groepsgenootjes.  

 

Corvee 

Alle kinderen hebben een paar keer per jaar gedurende een week corvee. U kunt hierbij               

denken aan hulp bij het vegen van de groep, het legen van de vuilnisbak en de oud                 

papierbak of plantjes water geven. Dit neemt ongeveer 10 minuten per dag in beslag.              

De kinderen weten wanneer ze aan de beurt zijn en regelen zelf vervanging wanneer ze               

verhinderd zijn. 

 

Hoofdluis 

In onze groepen hebben we soms te maken met hoofdluis. Mocht u hoofdluis bij uw               

kind constateren, dan vragen we u dit te melden bij de stamgroepleider. Zo kunnen we               

andere ouders direct informeren en er samen voor zorgen dat we snel weer luisvrij zijn.  

 

Spullen mee naar school 

Voor de maandagochtendkring mogen de kinderen iets mee naar school nemen om evt.             

te laten zien aan de rest van de groep. Verder zien we liever geen ‘frutsels’ mee naar                 

school genomen worden; dit leidt af of kinderen raken ze kwijt.  

 

Blokperiode: 

Tijdens de blokperiode in groep 3,4 wordt er gedurende een bepaalde periode gewerkt             

aan o.a. taal / spelling / begrijpend lezen / schrijven / projectopdrachten en creatieve              

opdrachten.  

We leren de kinderen hun werk te plannen voor elke blokperiode. Groep 3 nemen we               

bij de hand, aan het eind van het jaar kan groep 4 per dag plannen, groep 5 en 6                   

probeert voor 2 dagen al schriftelijk te plannen en kinderen van groep 7 en 8 proberen                

de hele week te plannen. Voordelen van leren plannen zijn: vooruitkijken/denken,           

besef van tijd bij het maken van een opdracht, een goede verdeling van vakken en               
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opdrachten en jezelf leren kennen in wat werkt en wat (nog) niet. 

De blokperiode wordt altijd gezamenlijk gestart. Er wordt samen gekeken naar de            

planning en de taken en wie op welk moment instructie krijgt. 

 

Klasbord 

Om een beeld te krijgen van wat er gebeurt in de stamgroep van uw kind worden ouders                 

aan het begin van het schooljaar uitgenodigd de stamgroep via Klasbord te volgen. 

 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!  

 

Annet, Helga, Marieke, Ineke en Laurien 
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