
 
 
 

Informatieboekje kleuters  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 

Van harte welkom op de Beatrixschool! In dit boekje staat praktische informatie over de school. Wij 

hopen dat uw kind een plezierige en leerzame tijd bij ons op school zal hebben.  

 

 

Kennismaking op school 

Tijdens uw eerste kennismaking met onze school heeft u een gesprek met onze schoolleider 

Jacqueline de Fouw. Zij probeert zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden. Daarnaast laten 

twee leerlingen van groep 7/8 graag de school aan u zien. 

 

Ongeveer 6 weken voor uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op om een afspraak 

te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgen u en uw kind een rondleiding in 

de klas. Ook maakt u samen met de leerkracht een afspraak voor de dagen dat uw kind mag komen 

oefenen in de klas. Uw kind mag 3 dagdelen komen oefenen. De dag nadat uw kind 4 jaar is 

geworden, mag hij/zij naar de basisschool.  

 

 

Voor het eerst naar school 

Bij ons op school heeft ieder kind een eigen kluisje voorzien van naam en bij de kleuters ook een 

plaatje. Hierin leggen de kinderen jassen, tassen en bewaren we ook de gymschoenen.  

 

Wat stopt u in de schooltas?  

Rond 10.00 uur eten en drinken de kinderen een tussendoortje op school. We willen u vragen om dit 

“kleine tussendoortje” iets gezonds te laten zijn wat uw kind zelfstandig kan opeten en een 

drinkbeker. Als uw kind overblijft graag ook een broodtrommel met boterhammen en een drinkbeker 

meegeven. We adviseren om een extra setje kleding mee te geven mocht uw kind nog niet helemaal 

zindelijk zijn.  

 

 

Schooltijden 

De groepen 1 t/m 8 hebben gelijke schooltijden: 

 

Maandag 
08.30 – 12.00 uur  
13.00 – 15.00 uur 

Donderdag 
08.30 – 12.00 uur 
13.00 – 15.00 uur  

 
Dinsdag 
08.30 – 12.00 uur 
13.00 – 15.00uur 

 
Vrijdag 
08.30 – 12.30 uur 
(middag vrij) 

 
Woensdag 
08.30 – 12.30 uur 
(middag vrij) 

 

 

 

 



Brengen en ophalen  

Zowel ’s ochtends als ’s middags zal 10 minuten voor schooltijd de eerste bel gaan. Dan kunnen de 

kinderen en ouders binnenkomen, hun jas en tas opbergen in het kluisje en de klas in gaan. Wij 

vragen u afscheid te nemen voordat de tweede bel gaat zodat de leerkracht op tijd met de les kan 

beginnen.  

 

Aan het einde van een schooldag worden de kinderen uit de groepen 1 en 2 door de leerkracht naar 

het hek gebracht. U kunt buiten het hek op uw kind wachten. Wilt u aan de leerkracht doorgeven 

wanneer uw kind door iemand anders opgehaald wordt of naar de TSO of BSO gaat? 

 

 

Een jarige  

Wij vieren natuurlijk ook de verjaardag van uw kind op school. Dit doen wij vanaf de leeftijd van 5 

jaar en het feestje is direct aan het begin van de ochtend. U bent in de kleuterklas van harte welkom 

om de verjaardag mee te komen vieren. Spreek van te voren wel even met de leerkracht af wanneer 

de verjaardag gevierd wordt.  

 

Uw kind mag trakteren in de klas. Wij vinden het fijn als de traktatie gezond is. Ook mag uw kind met 

twee andere kinderen de onderbouwklassen langs om de juffen en meesters de hand te schudden.  

 

Om teleurstellingen te voorkomen vragen wij u om kaartjes voor een verjaardagsfeestje niet op 

school uit te delen of in het kluisje van een vriendje of vriendinnetje te stoppen. Dus graag de 

uitnodigen op een ander moment uitdelen. 

 

 

Gym  

De kleuters gymmen één keer per week met een vakleerkracht en afhankelijk van het weer extra met 

de eigen leerkracht. Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymschoenen, deze worden in de 

kluisjes bewaard. Het is fijn wanneer u gymschoenen met klittenband en/of elastiek voorzien van 

naam, mee geeft. Uw kind heeft geen gymkleding nodig. De kleuters gymmen in ondergoed.  

 

Wilt u op de gymdagen rekening houden met de kleding en schoeisel van uw kind? We verwachten 

dat kinderen zich zelfstandig kunnen aan- en uitkleden. Kan uw kind dat nog niet, dan vragen wij u 

dat te oefenen. In het begin zal de leerkracht de kinderen helpen, maar die hulp zal steeds verder 

worden afgebouwd.  

 

  

Toiletgebruik 

We verwachten dat de kinderen zindelijk zijn als ze naar school gaan. Ze gaan zelfstandig naar het 

toilet, dit betekent dat ze ook zelf hun billen afvegen.  

 

Natuurlijk kan een “ongelukje” altijd gebeuren. Wilt u voor de zekerheid een extra setje kleding in de 

kluis van uw zoon- dochter leggen? In uiterste noodgevallen hebben wij op school reservekleding. 

 

 

 



Portfolio 

Ieder kind krijgt een map waarin van elk thema een tekening en/of werkje wordt bewaard. Deze map 

gaat elk jaar mee naar de volgende groep. Aan het eind van groep 8 krijgen de kinderen deze map 

mee naar huis.  

 

 

Wensjes 

De kinderen mogen wensjes maken voor de verjaardagen van papa’s en mama’s.  

 

 

Nieuwsbrief 

Ongeveer één keer per maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze zult u per mail van de schoolleider 

ontvangen. Ook verschijnen de nieuwsbrieven op onze website. Via klasbord wordt u op de hoogte 

gehouden over gebeurtenissen in de klas van uw kind.  

 

 

Overblijven (TSO) 

Buitenpret verzorgt de tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. 

De kinderen blijven over op school. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen.  

Wanneer de kinderen klaar zijn met eten gaan zij buiten spelen. Bij slecht weer zorgt Buitenpret voor 

activiteiten in de school.  

 

Het kan zijn dat uw kind op vaste dagen overblijft. U kunt dan een abonnement afsluiten. Komt het 

overblijven incidenteel voor of op onregelmatige dagen, dan kunt u kiezen voor een strippenkaart. 

Als uw kind gebruik maakt van de strippenkaart vragen wij u om dit op de dag van overblijf door te 

geven aan de groepsleerkracht.  

 

Een inschrijfformulier kunt u opvragen bij Buitenpret of bij de schoolleider.  

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Er zijn twee organisaties die voor- en naschoolse opvang aanbieden. Gaat uw kind naar de 

voorschoolse opvang, dan zorgen zij ervoor dat uw kind in de klas wordt gebracht. Gaat uw kind naar 

de naschoolse opvang, dan brengt de leerkracht uw kind naar de verzamelplek in de school waar de 

opvang wacht.  

 

 

Ziekte/verzuim  

Mocht uw kind ziek of afwezig zijn, dan verzoeken wij u om voor 08.15 uur uw kind telefonisch bij ons 

af te melden. Voor bijzonder verlof dient u een verlofformulier in te vullen, verkrijgbaar bij onze 

schoolleider.  

 

 

Groepsouder 

Groep 1 t/m 4 heeft een groepsouder. Een groepsouder is een schakel tussen de 

groepsleerkracht(en) en de ouders van de kinderen uit de groep voor de periode van één schooljaar. 



Het gaat om het coördineren van activiteiten in en buiten de groep, ter ondersteuning van de 

leerkracht. Daarnaast probeert de groepsouder zoveel mogelijk verschillende ouders te betrekken bij 

school, enthousiast te maken en te houden om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Ook kan 

de groepsouder aandacht besteden aan het wel en wee in de groep, bijv. bij ziekte van een 

kind/ouder. Verder zal de groepsouder aanspreekpunt zijn voor ouders en alert zijn op signalen die 

door ouders worden afgegeven. Een groepsouder vervult geen rol in het bemiddelen bij conflicten 

tussen leerlingen in de groep, ouders en/of leerkrachten. De groepsouder zal aan het begin van het 

schooljaar door de leerkracht zelf gevraagd worden.  

Activiteitencommissie en hulpouders 

De school kan niet zonder de hulp van ouders. Wij hebben een activiteitencommissie bestaande uit 

ouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van feesten zoals: Kerst, Sinterklaas, 

Koningsspelen etc.  

 

Uiteraard kunnen wij altijd veel hulp bij de activiteiten gebruiken. Wij zullen dan ook via de 

groepsouder en/of nieuwsbrief vragen of u ons kunt en wilt helpen.  

 

De activiteitencommissie zal u aan het begin van het schooljaar een brief sturen omtrent de 

ouderbijdrage. Van dit geld betalen zij onder andere eerder genoemde activiteiten.  

 

 

Medezeggenschapsraad 

Wij hebben een medezeggenschapsraad (MR) met daarin drie ouders en drie leerkrachten. De 
MR-leden zijn voor ouders een aanspreekpunt over allerlei zaken die met het schoolbeleid te maken 
hebben. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u die richten aan de MR. 
  
mr.koninginbeatrix@beatrixschool-buren.nl  
 
 
Vragen 
Voor meer informatie over de school kunt u terecht op de website van de school: 
www.beatrixschool-buren.nl. Op onze site staat ook de schoolgids.  
 
Heeft u nog vragen? Stel ze! 
Bel of mail gerust of kom even binnenlopen. 
 
Namens het  team, 
Jacqueline de Fouw  
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