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Informatie voor de ouders van de groepen 1-2 
 

In deze brief wordt u geïnformeerd over praktische zaken in groep 1-2 

 

 

Schooltijden: 

’s Ochtends gaat de deur om 8.30 uur open en mogen de kleuters meteen naar hun lokaal.     Om 

13.00 uur is er toezicht op het kleuterschoolplein en dan gaan wij gelijk met alle kinderen om 

13.10 uur naar binnen.  

De kleuteringang is aan de Burgemeester van Gentsingel. 

  

We adviseren uw kind kort van tevoren te brengen.  

Merkt u aan uw kind dat het niet meer nodig is om hem/haar naar de klas te brengen, dan is het 

aan te raden om dat niet meer te doen. Dit bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Natuurlijk mag u regelmatig met uw kind mee om even in de klas te kijken. 

De lessen beginnen om kwart voor negen en om kwart over één. Wilt u op tijd afscheid nemen? 

 

Wenochtenden: 

Voordat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij 5 ochtenden komen wennen. Meestal gebeurt dit vanaf 

5 weken voor de 4e verjaardag. Deze ochtenden kunt u afspreken met de leerkracht van de groep.  

 

Ophalen: 

Bij het ophalen van de kinderen wachten de ouders in de poort bij het groene hek aan de 

Burgemeester van Gentsingel. De kinderen komen vanaf 12.15 uur, groep 1-2a komt als eerste 

en na ongeveer 3 minuten komt de volgende groep. 

De leerkracht kijkt samen met het kind of de ouder/ophaler er staat, pas dan mag het kind door 

het hek. 

 

Bij ziekte: 

Is uw kind ziek dan kunt u dit bij voorkeur doorgeven per e-mail van de betreffende 

groepsleerkracht. Eventueel kan dit ook per telefoon. Natuurlijk kan een broer of zus dit ook aan 

de leerkracht doorgeven. 

 

Jas en tas:  

In de gang hangt voor ieder kind een opbergtas, voorzien van de naam van het kind. Hierin 

kunnen de kinderen hun jas doen, de tas kan op de haak boven de opbergtas.  

 

Praten met de leerkracht:  

Voor schooltijd kunt u zaken doorgeven die op dat moment van belang zijn zoals verkoudheid, 

eerder ophalen vanwege doktersbezoek enz.  

Mocht u de leerkracht uitgebreider willen spreken, dan kunt u dit beter na schooltijd doen. Er is 

dan meer tijd om uw vragen te beantwoorden en/of van gedachten te wisselen. 
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Drinken en hapjes: 

De kinderen nemen ’s morgens drinken mee. Wilt u zorgen voor een goed sluitende beker of een 

pakje. Iedere woensdag is het fruitdag en nemen de kinderen fruit of groente mee. 

Uw kind mag ‘s morgens ook een hapje meenemen. Dit mag geen snoep zijn. Geef ook niet te 

veel mee. U weet het beste wat uw kind op kan en wat uw kind lust.  

 

Gym: 
De kinderen spelen in de speelzaal in hun ondergoed. 

Liever geen gymschoenen met veters, behalve als uw kind zelf veters kan strikken.  

De gymschoenen kunnen op school blijven, graag in een tasje en regelmatig even controleren of 

de schoenen nog passen. 

Omdat de kinderen veel buiten spelen of in de klas met allerlei materialen werken, is het 

verstandig kleding daarop aan te passen. De zandbak is alleen toegankelijk bij mooi weer.  

 

Verjaardag: 
Als uw kind zijn/haar verjaardag viert op school, mag uw kind trakteren. Onze voorkeur gaat uit 

naar een gezonde traktatie. Lollies en kauwgom zijn niet toegestaan.  

Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje liever niet op school uitdelen. We vinden het sneu 

voor de kinderen die zelden een uitnodiging ontvangen. 

Een werkje maken voor de verjaardagen van papa, mama, broer, zus, opa en oma mag 

natuurlijk, maar uw kind moet dat wel willen. 

 

Speelgoed: 

We raden het af om speelgoed  (behalve als het kind jarig is of is geweest ) mee te geven naar 

school. De kans dat het speelgoed stuk gaat of kwijtraakt is groot.   

Op het mededelingenbord in de klassen of in de gang staat vermeld wanneer er een 

speelgoedochtend is. Meestal wordt dit per mail of Parro aan u doorgegeven. Vaak is dit de 

laatste ochtend voor een vakantie. 

 

Namen: 

Alles wat u meegeeft naar school kunt u het beste voorzien van de naam van uw kind. Ook op de 

hapjes, de pakjes, de gymschoenen, de gymtas enz. 

 

Parro: 

Wanneer uw kind 4 jaar is ontvangt u per mail een koppelcode voor Parro. 

Dit is een communicatie app waardoor u van zowel leuke als belangrijke schoolzaken op de 

hoogte blijft.  

 

Hoofdluis: 

Als u hoofdluis constateert bij uw kind, geef dat dan altijd aan school door. Alle kinderen krijgen 

dan een algemene brief of een e-mail om verdere besmetting te voorkomen. 

Als er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd zal de leerkracht u meteen informeren. 

U wordt dan verzocht om uw kind indien mogelijk op te halen.   

 

Na iedere vakantie is er hoofdluiscontrole. Dit wordt gedaan door een deskundig controleteam 

van ouders. Wilt u op die ochtend geen gel in het haar van uw kind doen of ingewikkelde 

vlechten of iets dergelijks maken. 
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Zelfredzaamheid: 

Bij het groter worden hoort ook de zelfredzaamheid. U kunt in samenwerking met de leerkracht 

heel wat bereiken. Ingewikkelde kleding, dubbele veterstrikken en slechte ritsen bevorderen de 

zelfredzaamheid niet. Steeds een treetje hoger bevordert het zelfvertrouwen. U weet wat uw kind 

thuis kan en wat het nog moet leren. 

  

Vragen en opmerkingen: 

We stellen het zeer op prijs als u uw vragen en opmerkingen bespreekt met de leerkracht. Zo kan 

een probleem snel worden opgelost. 

 

Informatie: 

Informatie kunt u vinden op de whiteborden in de klas, het beeldscherm in de gang en op onze 

website www.jozefschoolschipluiden.nl In verband met de privacy heeft u om de website te 

bekijken een code nodig. Deze code krijgt u zodra uw kind op school komt.  Ook wordt u 

regelmatig geïnformeerd via de e-mail of per Parro.  

 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op de St Jozefschool. 

 

Team Basisschool St. Jozef 

Schoolplein 2 

2636 GB Schipluiden 

Telefoon: 015 380 8529  

e-mail: directie@jozefschool-schipluiden.nl      

website: www.jozefschoolschipluiden.nl 

http://www.jozefschoolschipluiden.nl/
mailto:directie@jozefschool-schipluiden.nl

