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In dit boekje vindt u informatie over allerlei praktische zaken in de onderbouw.
Veel leesplezier!

Schooltijden en afspraken over het wegbrengen en ophalen
Bij het halen en brengen zijn ouders welkom op het plein. Mocht de actuele situatie rondom
Corona hierom vragen, vragen we jullie vooral nieuwe kinderen en ouders de gelegenheid
te geven op plein te zijn en anders buiten het hek te wachten bij het halen en brengen. De
kleuters verzamelen zich bij de stamgroepleider. De al aanwezige kinderen mogen vanaf
8.20 uur alvast naar hun stamgroep gaan, er zal iemand zijn om hen in de groep op te
vangen. Om 8.25 uur gaat de stamgroepleider met de overige kinderen naar binnen. Aan
het eind van de dag komt de stamgroepleider samen met de kinderen naar buiten.
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
Oproepen aan ouders worden via de mail doorgegeven. Verder spreekt het voor zich
dat jullie, mochten er dingen niet duidelijk zijn, altijd de stamgroepleiders hierover
kunnen benaderen. Wij nemen graag de tijd om in gesprek te gaan. Een afspraak
maken kan altijd, loop gerust even binnen na schooltijd of stuur een mail. Mailen kunt u
naar: voorletter.achternaamleerkracht@delinge.nl
Een afspraak voor een gesprek plannen we bij voorkeur vanaf 15.00 uur, op woensdag
en vrijdag na 13.00u.

Afwezigheid
Indien uw kind ziek is vragen we u voor 8.30u 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, liefst tijdig, melden door een e-mail te sturen.
Natuurlijk kunt u het ook via een briefje melden.

Fruit eten en drinken
Halverwege de ochtend drinken en eten we samen in de kring. Dan is het, zowel voor ons
als voor de kinderen, fijn als er:
● Niet te veel meegegeven wordt. Sommige kinderen eten niet zo snel en het is jammer

als ze vaak van alles overhouden.
● Drinken in bekers meegegeven wordt. Niet te vol graag, dit voorkomt onnodig knoeien.
● Een verantwoord tussendoortje gegeten wordt. Dit in de vorm van een boterham

en/of een stuk fruit.
Het fruit, bekers en eventuele bakjes hiervoor kunt u bij het wegbrengen van uw kind in
tas laten zitten. Het kan handig zijn te kiezen voor een koeltasje. De tassen blijven op de
gang.

We lunchen gezamenlijk aan de tafels, of in de kring in onze eigen klassen. Het is
handig als u voor het tussendoortje en de lunch verschillende bakjes en bekers
gebruikt. Als eventuele aanvulling op de boterhammen bij de lunch vragen we u fruit
en/of groente als komkommer/tomaat/wortel/etc. mee te geven. Graag drinkbekers
en trommels gebruiken, voorzien van naam.



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 op vrijdag, van 11.30 uur tot 12.00 uur. We delen het rooster van de
vieringen aan het begin van het schooljaar. 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.

* In de periode tot aan de herfstvakantie verwachten we er i.v.m. Corona verstandig aan
te doen nog zonder ouders te vieren. Uiteraard zal ook de actuele situatie bepalen wat er
mogelijk is. We delen in dat geval foto’s om jullie een indruk van de viering te geven.

Verjaardag
Als uw kind jarig is, mag u de verjaardag in de stamgroep 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 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.

*In de periode tot aan de herfstvakantie verwachten we er i.v.m. Corona verstandig aan te
doen nog zonder ouders de verjaardag te vieren. Uiteraard zal ook de actuele situatie
bepalen wat er mogelijk is. We delen in dat geval foto’s om jullie een indruk van de
verjaardag te geven.

Gym
We gymmen met de kinderen in de speelzaal op school. De kinderen krijgen op
dinsdagochtend les van de vakleerkracht. De kinderen hebben geen speciale gymkleding
nodig. Ze gymmen gewoon in hun ondergoed. Het is wel belangrijk dat de kinderen
gymschoenen hebben. De gymschoenen, bij voorkeur met klittenband of elastiek kunnen
op school blijven. Denkt u ook aan gemakkelijke kleding die kinderen zoveel mogelijk zelf
aan en uit kunnen trekken op de dag dat we gymmen?
Denkt u eraan, niet alleen voor de gymnastiek, schoenen en kleding van uw kinderen (in
ieder geval jassen en tassen) van naam te voorzien?

Kijk- en vertelkring en boekenkring
In de onderbouw hebben de kinderen een kijk- en vertelkring en een boekenkring. Ze
krijgen van tevoren een aankondiging mee naar huis met daarin de datum, in het kort de
bedoeling van de kring en de manier waarop u de kring samen met uw kind kunt
voorbereiden. Bij de kijk- en vertelkring 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 boek wat ze mooi vinden
van huis of van de bibliotheek meenemen en dit laten zien in de groep en erover vertellen.

Het meebrengen van speelgoed of andere spulletjes naar school willen we u vragen te
beperken tot de maandag. Materiaal dat te maken heeft met het thema waarmee we in de
groep bezig zijn, is uiteraard altijd welkom!



Hoofdluis
In onze groepen hebben we helaas soms te maken met hoofdluis. We vragen u dan ook uw
kind regelmatig hierop te controleren. 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.

Vrije dagen
Het vakantierooster kunnen jullie vinden op de website.
De vrije vrijdagen voor groep 1-2 staan gepland op;
24 september, 8 oktober, 12 en 26 november, 10 december, 28 januari, 18 februari, 11 en
25 maart, 8 april, 10 juni en 1 juli.

De kinderen van de basisschool zijn vrij op de volgende studiedagen;
15 september, 6 oktober, 13 december en 19 mei.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!
Een goede samenwerking en vooral een leuke tijd in de onderbouw toegewenst!

Esmee, Femke, Helen, Manja en Resi


