Startboekje 2020-2021


Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,
Dit boekje maakt jullie een beetje wegwijs wanneer jullie kind voor het eerst naar
onze school komt. We hebben het in samenwerking met enkele ouders uit groep 1
en 2 samengesteld.
Naast de website biedt dit startboekje vooral praktische informatie. Voor overige
informatie verwijzen we naar de schoolgids.
De informatie is voornamelijk gericht op ouders van 4-jarigen. Echter, er zijn ook
kinderen die in een hogere groep instromen. De meeste informatie zal ook voor deze
kinderen waardevol zijn. Hun schooldag zal er anders uitzien.
Voor specifieke informatie kunnen jullie terecht bij de groepsleerkracht.
I.p.v. steeds te spreken over ouders/verzorgers hebben we voor de leesbaarheid
gekozen voor ouders.
Wij wensen jullie en jullie kind een fijne tijd bij ons op school.

Team basisschool “Op de Slek”
Rutsekovenstraat 8
6102 VM Echt
Tel: 0475-481877
E-mail: linda.hendriks@wijzersinonderwijs.eu
www.opdeslek.nl
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De schooltijden:
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
woensdag: 8.30-12.30 uur. Op vrijdag heeft groep 1/2 VRIJ.
Een kwartier voor aanvang van de school mogen de kinderen het schoolplein op.
De kinderen worden voor schooltijd opgevangen op de speelplaats. De poort blijft tot
15 minuten voor aanvang van de school dicht.
De kinderen die met de fiets naar school moeten komen, nemen het rechter zijpad en
stallen daar hun fiets.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan via het rechterpoortje de speelplaats op. Alle
andere kinderen nemen het linkerzijpad om naar de speelplaats te lopen. De ouders
van de kinderen van groep 1 en 2 mogen hun kind t/m de speelplaats begeleiden.
Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig de speelplaats op. Totdat de bel gaat,
mag iedereen nog even spelen.
Daarna gaan alle deuren dicht en dan kan men alleen via de hoofdingang naar
binnen komen.

Een dag in groep 1 en 2:
Wanneer de bel gaat, gaan de kinderen in een rij naar binnen. De eerste dag ga je
natuurlijk mee naar binnen (wanneer jullie kind hier langer behoefte aan heeft, dan
wordt dit met de leerkracht besproken). De kinderen hangen hun jas op bij hun eigen
pictogram. Wanneer jullie kind moet overblijven tussen de middag dan wordt ook hun
overblijftas opgehangen. Is jullie kind nog niet altijd zindelijk en gebeurt er weleens
een “ongelukje”, geef dan in een tas een setje reserve-kleren mee.
De tussendoortjes voor de pauze om 10.30 uur worden op de kapstok gelegd.
Het dagprogramma wordt zichtbaar gemaakt middels dagritmekaarten.
De kleuters beginnen ‘s morgens in de kring. Elke dag is er één leerling “kindje van
de dag”. Dit kind mag bijzondere dingen doen zoals bellen, Pom Pom bij zich
hebben, de kinderen tellen.
De dag wordt geopend in de kring. Met vaste liedjes/versjes.
Vervolgens volgt er een activiteit in de kring. Deze kan bestaan uit een gesprek, het
aanbieden van een versje of verhaal, een spelletje, een taal- of rekenactiviteit etc.
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Daarna volgt de “werkles”. In de werkles krijgen de kinderen vaak een opdracht. Dit
kan bijvoorbeeld een knutselopdracht zijn of een opdracht met
ontwikkelings-materialen zoals puzzels, spelletjes etc. Soms werken kinderen samen
aan een opdracht, soms individueel. Het werkje wordt gepland via het planbord. De
kinderen hebben werkplekken in het klaslokaal maar ook in het gangetje en in de
speelzaal zijn werkplekken ingericht.

De pauze is om 10.30 uur. Bij droog weer gaan we allemaal naar buiten. Op de
speelplaats houden 2 leerkrachten toezicht.
In deze pauze kunnen de kinderen hun schoongemaakt stukje fruit/groente opeten.
Andere tussendoortjes zijn niet toegestaan. De kinderen mogen ook geen snoep
mee naar school nemen en geen drinken. Ze mogen wel water drinken op school.
Hiervoor nemen ze een eigen beker mee voorzien van naam.
Bij slecht weer wordt het tussendoortje in de speelzaal opgegeten en daarna spelen
we in de speelzaal.

Na de pauze gaan we naar de speelzaal om te sporten. De kinderen sporten vaker in
hun ondergoed. We vragen de kleuters wanneer ze naar school komen
gymschoenen (liefst met klittenband)of turnschoenen mee te nemen, voorzien van
naam. Deze gymschoenen blijven op school, wanneer ze te klein zijn of kapot geven
we ze weer mee naar huis.
Tijdens het spelen en werken kunnen de kleren wel eens vies worden. Het is
raadzaam daarom niet met de nieuwste kleren naar school te komen. Voor eventuele
lijmvlekken hebben we een lijmoplosser op school.
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Tijdens de lunchpauze gaan de kinderen naar huis. Er bestaat ook de mogelijkheid
om over te blijven. Zie tussenschoolse opvang blz. 8.
In de middaguren mogen de kinderen van groep 1 en 2 wat vrijer werken. Zelf een
werkje kiezen via het planbord, in de hoeken spelen etc. We beginnen weer met een
groepsactiviteit, bijv. muziek. Daarna vrij spelen binnen of buiten.

Werkjes-klapper
In groep 1 en 2 werken we meestal over thema’s, zoals lente, zomer, carnaval,
familie etc.
Van ieder thema wordt er 1 werkje bewaard voor in de werkjes-klapper. Enkele
malen per schooljaar krijgen de kinderen de klapper mee naar huis. Jullie kunnen er
dan eens rustig met jullie kind in kijken. Daarna neemt het kind deze klapper weer
mee terug naar school. Het is niet de bedoeling dat de kinderen thuis in deze
klappers gaan werken.
Bieb op school
Alle kinderen van onze school kunnen in de Bieb op school boeken lenen om thuis te
lezen. Ze mogen (kosteloos) 3 boeken voor een periode van 3 weken lenen per keer.
Op maandagmiddag en donderdagmiddag zijn de vrijwilligers van de bieb aanwezig.
Geef de boeken in een stevige tas weer mee naar school.
Elke dag voorlezen en op termijn zelf 15 minuten per dag lezen heeft een geweldig
effect op de taal/lees- en woordenschatontwikkeling van kinderen. De Bieb op school
kan hieraan een bijdrage leveren.

Leerlingvolgsysteem in groep 1 en 2
Op onze school hebben we het
leerlingvolgsysteem van CITO. De
CITO-toetsen worden afgenomen: in januari/februari in groep 2. Dit zijn de toetsen:
“Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters”. Verder wordt de ontwikkeling in
groep 1 en 2 gevolgd middels het instrument “Kijk”. Hierin wordt de totale
ontwikkeling van uw kind opgenomen, dus ook sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor
meer informatie hierover verwijzen we naar de schoolgids op onze website.
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Wanneer een kind na 1 oktober instroomt, zit het in groep 0. Er wordt dan
nauwkeurig bekeken of het kind na de zomervakantie verder gaat in groep 1 of naar
groep 2 gaat. Dit gaat natuurlijk in overleg met de ouders.
In het digitaal leerlingportfolio kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind volgen.
Poetsen van materialen
Het speelgoed wordt in de kleutergroep intensief
gebruikt.
Een jaarlijkse schoonmaakbeurt is dan niet overbodig.
Voor de zomervakantie vragen we ouders hierbij om hulp.
Hoofdluis
De eerste dinsdag na iedere vakantie controleren we
op hoofdluis. Het is dan prettig wanneer de kinderen
geen gel of staartjes in de haren hebben.
Jullie worden geïnformeerd wanneer jullie kind hoofdluis heeft.
Parkeren rond de school
Voor de veiligheid van de kinderen van onze school
verzoeken wij vriendelijk de auto te parkeren in de
Dijkveldstraat of in de Roodtstraat. Bij voorkeur brengen en
halen te voet of met de fiets.
Regels
In de klas en op de speelplaats gelden
natuurlijk regels om goed te kunnen werken
en een prettige sfeer te behouden.
Onze centrale regel is:
“De school is van ons allemaal; samen
maken we er een fijne school van!”
De subregels zijn:
● We leren van en met elkaar
● Ik ben beleefd en let op mijn woorden
● Ik kom op voor mezelf, maar houd
rekening met de ander
● Iedereen hoort erbij; samen sterk
Deze regels stellen we gedurende het
schooljaar centraal in alle groepen.

Activiteiten, algemeen
Tijdens veel activiteiten is er ouderhulp gewenst: tijdens de organisatie en de
uitvoering van de activiteit. Jullie ontvangen aan het begin van ieder schooljaar, of
gedurende het jaar als jullie kind instroomt, een activiteitenoverzicht waarop jullie
kunnen aangeven bij welke activiteit jullie willen helpen.
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Feesten
Gedurende het schooljaar zijn er ook feestelijke activiteiten.
Deze activiteiten kunnen op een vrijdag vallen, een dag dat de kinderen van groep 1
en 2 vrij hebben. Ze hebben dan op een andere dag in de week vrij. Data vindt u op
de kalender en in de schoolgids.
Welke feestelijke activiteiten zijn er en hoe wordt er inhoud aan gegeven?
Sinterklaas
Sinterklaas bezoekt de school. Alle kinderen zitten samen in de hal en er worden
door de kinderen allerlei optredens verzorgd.
Ouders en opa’s/oma’s zijn deze middag ook welkom. De kinderen zitten bij hun
eigen groep met de leerkracht. Ouderhulp bij deze activiteit kan bestaan uit het
rondbrengen van ranja etc., deze betreffende middag.
De kinderen van groep 1 en 2 vertellen in de klas graag wat ze gekregen hebben van
Sinterklaas. Ze mogen dan voor één keer een klein cadeautje meenemen. De
eerstvolgende schooldag na het feest.
Kerst
De kerstviering vindt op vrijdag 18 december plaats.
Op vrijdag is dit voor alle kinderen. De school is dan ’s middags eerder uit.
Carnaval
De carnaval wordt gevierd op de vrijdag voor de Carnaval. Ook ouders en
broertjes/zusjes zijn welkom. Iedereen is verkleed. Tijdens deze dag vinden er
allerlei activiteiten plaats. Er is een prins of prinses (leerling groep 8) en de echte
prins Carnaval met de “Raad van elf” brengt ook een bezoek aan de school. De
school is dan ’s middags eerder uit.
Pasen
Voor Pasen verzorgt de oudervereniging een paaslunch op vrijdag 2 april voor alle
kinderen. De kinderen blijven over. De school is dan ’s middags eerder uit.
Dit schooljaar zal er ‘s morgens een sportactiviteit georganiseerd worden.
Verjaardag kind
De verjaardag van de kinderen van groep 1 en 2 wordt in de klas gevierd na overleg
met de leerkracht. De jarige wordt dan in het zonnetje gezet. Er wordt bij ons op
school niet getrakteerd. Alle kinderen mogen een klein cadeautje grabbelen uit de
verjaardagston.
De 4e verjaardag wordt niet op school gevierd. Dit heeft meestal al plaatsgevonden
tijdens het afscheidsfeestje op de peuterspeelzaal.
Juffrouw/meester-dag
Op deze dag wordt de verjaardag van alle leerkrachten gezamenlijk gevierd.
U wordt tijdig op de hoogte gesteld.
De aard van de activiteit is ieder jaar verschillend. De leerkrachten willen de kinderen
een gezellige dag bezorgen met een traktatie. Het is niet de bedoeling dat kinderen
met cadeautjes naar school komen. Een leuke tekening of een knutselwerkje mag
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natuurlijk wel. Maar we willen met klem benadrukken dat de leerkrachten iets voor de
kinderen willen doen! De school is dan ’s middags eerder uit.
Schoolreis
Ieder schooljaar wordt er een schoolreis georganiseerd voor groep 1 t/m 8.
Een schoolreisje is bedoeld om eens in een andere omgeving met elkaar om te gaan
en om de ervaring op te doen met je groep ergens naar toe te gaan.
Voor kinderen die nog niet zolang op school zitten is dit een hele belevenis.
Er worden ouders benaderd om mee te gaan als begeleiding. Voor de ouders van
instroomkinderen geldt: wanneer het kind na de Carnaval is ingestroomd, mag je
gewoon meegaan als begeleiding, wanneer je dat zou willen.
Contacten
Ouder-kindgesprekken
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 is er driemaal per jaar een gesprek met de
groepsleerkracht. Als een kind minder dan ongeveer 3 maanden op school zit wordt
er nog geen oudergesprek gehouden op het geplande tijdstip in februari en juni.
Wanneer je toch graag iets willen weten over het functioneren van jullie kind, of iets
anders wil vragen, kun je de leerkracht altijd aanspreken of een afspraak maken.
Dit kan het beste meteen om 15.30 u. Na een maand of 3 heeft de leerkracht een
beeld van het kind en kan er een gesprek volgen.
Schoolgids
Op onze website: www.opdeslek.nl vindt u de schoolgids boordevol met belangrijke
informatie.
Medezeggenschapsraad(MR)
De medezeggenschapsraad is een orgaan dat meedenkt over wijzigingen en
beslissingen die belangrijk zijn voor de school. Dit kan bijvoorbeeld betrekking
hebben op, hoe met bepaalde financiën wordt omgegaan, of met welke nieuwe
wetten we te maken krijgen etc. De MR bestaat op onze school uit 3 ouders en 3
leerkrachten. Omdat er meerdere scholen onder hetzelfde bestuur vallen, is er een
Gemeenschappelijke MR.(GMR). Meer info is te lezen in de schoolgids.
Oudervereniging (OV)
Onze school heeft een oudervereniging die samen met het team in overleg treedt
m.b.t. bepaalde schoolse en buitenschoolse zaken. De oudervereniging
vertegenwoordigt alle ouders en probeert ook alle ouders te betrekken bij het
schoolgebeuren. Dit gebeurt in een vergadering en bij het organiseren van
activiteiten. Het is gezellig om samen met andere ouders activiteiten te organiseren
voor de kinderen van de school. Meer info is te lezen in de schoolgids.
Verkeersouders
Verkeersouders op school zetten zich samen in om de verkeersveiligheid voor
schoolgaande kinderen te vergroten. Momenteel zijn er twee verkeersouders.
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Ouderpanel
Het ouderpanel komt een paar keer per jaar bij elkaar om in gesprek te gaan met de
directie over schoolzaken. Iedereen kan hieraan deelnemen. De datum wordt bekend
gemaakt in ons infobulletin ’t Slekske.
Opvang
Tussenschoolse opvang:
De kinderen kunnen overblijven van 12.00u tot 13.00u. Het overblijven wordt
geregeld door overblijfouders. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Via een
strippenkaart systeem betaalt u €1,50 per keer.
Een hele kaart kost € 15,00. U geeft geld mee aan uw kind en de overblijfmoeder
zorgt voor een strippenkaart. Als deze kaart vol gestempeld is, dan krijgt u hem mee
naar huis. U geeft uw kind dan weer geld (€ 15,00) mee.
Het geld in een envelop meegeven met de naam van uw kind.
Blijft uw kind incidenteel over dan geeft u dit aan het begin van de dag aan door het
formulier, bij de hoofdingang, in te vullen.
Er kan niet per keer betaald worden, dus ook voor incidenteel overblijven dient een
strippenkaart gekocht te worden.
Voor verdere informatie en het reglement verwijzen we u naar de schoolgids.
Voor- en naschoolse opvang:
Dit regelen ouders zelf via Wee-Play of Menswel.
Financiën
Oudervereniging:
De oudervereniging vraagt de ouders om een contributie. Deze bijdrage is niet
verplicht. Dit geld wordt gebruikt om bepaalde activiteiten te bekostigen, die buiten
het schoolbudget vallen, bijvoorbeeld een paaslunch of een kerstviering.
Wanneer u besluit om hier niet aan mee te doen, dan krijgt uw kind hetgeen hiervan
bekostigd wordt niet en moet dan bijv. zelf voor een lunchpakket zorgen tijdens de
paaslunch.
Bijdrage creatieve vakken
Ook de school vraagt een financiële bijdrage voor creatieve vakken en culturele
activiteiten. We doen dit omdat hiervoor in het gewone budget van de school geen
ruimte is.
(Er wordt ook een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje t.z.t.. De hoogte van de
bijdrage is afhankelijk van de datum van instroom.)
Infobulletin
Door middel van ´’t Slekse´ het gezamenlijke infobulletin van team en
Oudervereniging, krijgt u informatie over alle lopende zaken. Dit bulletin verschijnt
ongeveer één keer per drie/vier weken. Het “Slekske”wordt digitaal verspreid.
Meenemen naar school
● Eigen beker voorzien van naam
● Gymschoenen (met klittenband) of turnschoenen
● Tussendoortje
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● Lunchpakket wanneer uw kind moet overblijven
● 23-ringsklapper voor de werkjes
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