Het Prins Floris basisblad
Welkomstinformatie voor ouders/verzorgers van jongste kleuters
Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij bij ons naar de basisschool. Veel ouders weten nog
niet wat hen te wachten staat als hun kind naar de basisschool gaat. Tijdens het kennismakingsgesprek
heeft u de school bekeken. Voor enkele ouders is dat al meer dan een jaar geleden. Wij kunnen ons
voorstellen dat u niet alles heeft onthouden.
Daarom organiseren wij een keer per jaar een informatieavond voor de ouders van de kleutergroepen.
Deze avonden worden gegeven door de leerkracht(en) van de groep. Toch blijft u wellicht met vragen
zitten. Vandaar dit blad met informatie en enkele nuttige tips. Ook wij vinden het belangrijk dat uw kind
een goede start maakt op onze school.
Wennen
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt uw kind een uitnodiging om op school te
komen. Uw kind mag drie ochtenden komen wennen.
Deze ochtenden overlegt u met de groepsleerkracht van
de groep waarin uw kind komt. Heeft de groep twee
leerkrachten, dan is het fijn om het bij beide leerkrachten
te laten wennen. Komt u met uw kind samen overleggen
wanneer het kan wennen. Maak hiervoor een
telefonische afspraak met de betreffende leerkracht. Dit
kunt u het beste voor of na schooltijd doen. Indien uw
kind na de zomervakantie instroomt, zijn er twee vaste
kijkmiddagen, die als vast wenmoment gelden. In het
jaaroverzicht vindt u de deze data.
Zindelijkheid
Als uw kind op school komt verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Dit betekent geen luier meer om.
Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, dan volgen hieronder enkele tips om de zindelijkheid te
bevorderen.
1. Laat uw kind eerst wennen aan een potje. Hij/zij hoeft er zijn/haar behoefte nog niet op te doen,
maar leer uw kind wel er op te gaan zitten en vertel waarvoor het dient. Heeft uw kind er een paar
keer met luier aan erop gezeten, probeer het dan eens zonder luier. Belangrijk is wel dat u steeds
vertelt wat een potje is en wat de bedoeling ervan is. Vertel dat papa en mama ook naar de wc
gaan.
2. Laat ook de pop van uw kind eens op het potje zitten en speel dat het wat in het potje doet.
3. Heeft uw kind een vast patroon met de ontlasting, zet hem/haar dan op die tijden op het potje. Blijf
bij het kind, lees hem/haar wat voor of praat met uw kind. Zorg dat uw kind er niet snel vanaf loopt.
4. Dwing het kind niet om iets te doen, maar beloon uw kind wel als het goed gaat. Laat zien hoe trots
u op uw kind bent.
5. Als uw kind regelmatig op het potje gaat, kunt u de overstap maken naar het toilet.
6. Bekijk eerst samen met uw kind het toilet, laat zien wat alles is. Laat het doortrekken horen.
Sommige kinderen vinden het eng dat het water dingen meetrekt. Leg uit wat er gebeurt. Een

brilverkleiner is voor de meeste kinderen een handig hulpmiddel. Ze kijken dan niet zo in de diepte
en krijgen ook niet het gevoel dat ze in het toilet zullen vallen.
Blijf de eerste keren bij uw kind op het toilet en leer hem/haar de billen af te vegen en de handen te
wassen.
Leuke boeken om te gebruiken bij de zindelijkheidstraining van uw kind zijn:
-

Hillie en Billie leren plassen en poepen
Liselotje op het potje
Eend op de pot

Wij hopen dat u wat aan deze tips heeft. Als uw kind niet zindelijk is, kan het helaas nog niet naar
school, behalve als er een medische oorzaak is. Een “ongelukje“ kan natuurlijk altijd een keer gebeuren
en dat is helemaal niet erg.
De eerste keer
Als u uw kind voor het eerst op school brengt, laat uw kind dan zoveel mogelijk alles zelf doen. Uw kind
kan best zijn/haar eigen jas op hangen en zijn/haar beker netjes wegzetten. In de groep heeft uw kind
zijn/haar eigen stoeltje of een plaatsje op de bank. Maak het
niet spannender dan het al is voor uw kind. Wij adviseren u
om kort afscheid te nemen, ook als uw kind huilt. De ervaring
leert ons dat, als de ouders weg zijn, kinderen al snel niet
meer huilen en zich concentreren op andere activiteiten.
Uiteraard zal de leerkracht zeker contact met u zoeken als
het echt niet mocht gaan. Praat thuis niet teveel over het
afscheid nemen, vraag naar de leuke dingen die uw kind op
school gedaan heeft. De school begint ’s morgens om 8.30
uur en ’s middags om 13.15 uur. De deur gaat 8 minuten voor schooltijd open.
Zelfstandigheid
Als uw kind op school komt, verwachten we een bepaalde mate van zelfstandigheid van hem/haar.
We verwachten van een 4 jarig kind dat hij/zij:
- zelfstandig zijn/haar jas aan en uit kan doen.
- zelfstandig zijn kleren voor een les bewegingsonderwijs aan en uit kan doen
- zelfstandig zijn schoenen aan en uit kan doen.
Moeilijke knopen en veters doen wij.
Om de zelfstandigheid te bevorderen is het goed om uw kind, kindvriendelijke kleding te laten dragen.
Melk drinken
Geef uw kind gerust één (gezond) tussendoortje mee voor bij de drinkpauze. Als uw kind
een goede drinker is, adviseren wij de pakjes schoolmelk van de Melkunie. Drinkt uw
kind langzaam of weinig dan kunt u beter nog even wachten. Geeft u uw kind een goed
afgesloten beker mee, die niet te vol zit. Uw kind moet in ongeveer een kwartier klaar zijn
met eten en drinken. Tip: zet de naam van uw kind op de beker van uw kind en ook op
zijn koek, of maak een naamkaartje vast met een elastiekje aan de beker.
Bewegingsonderwijs
Minimaal één keer in de week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs. Dit gebeurt in het speellokaal.
Als het slecht weer is, gaan de kinderen ook naar het speellokaal i.p.v. buitenspelen. Omdat we nooit

weten wanneer het weer zo slecht is dat we naar het speellokaal moeten, is het noodzakelijk dat de
kinderen een tas met gymkleding op school hebben. Liefst een stoffen tas, die goed dicht kan met hun
naam erop. Rugzakken nemen vaak te veel plaats in de gymdoos in. De gymkleding bestaat uit een
t-shirt, een broekje en makkelijk aan te trekken schoenen die niet glad zijn aan de onderkant.
Op de vaste gymdag is het handig om de kinderen makkelijk aan en uit te trekken kleding te laten
dragen.
Speelgoedochtend
De ochtend voor een vakantie mag een kind speelgoed
meenemen naar school. Let u op dat het speelgoed is dat
niet gauw stuk kan niet te groot is en geef geen lawaaien/of “vechtdingen” mee.
Tussendoor hebben wij liever niet dat uw kind speelgoed
van thuis mee neemt. Er zijn uitzonderingen: na
pakjesavond en na een verjaardag mag uw kind één
cadeau meenemen naar school. Heeft uw kind erg veel
problemen om naar school te gaan, dan is het soms een veilig idee om iets van thuis mee te nemen.
Bibliotheek
Als uw kind bij ons op school zit, mag het 1 keer in de week (tegen betaling van € 2,50 per schooljaar)
een boek lenen. Als uw kind na de voorjaarsvakantie op school komt geldt een betaling van € 1,25. Met
dit geld worden nieuwe prentenboeken aangeschaft, zodat onze schoolbibliotheek actueel gehouden
kan worden. Als uw kind lid wordt, wilt u het dan een stevige tas meegeven voor het boek, liefst met
zijn/haar naam erop.
Gesprekken
Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken, de zogenaamde 10-minutengesprekken. Hier wordt o.a. de
Kijk-observatielijst besproken. Stelt een leerkracht eerder een gesprek op prijs dan laat zij dit aan u
weten. Natuurlijk mag u ook een gesprek aanvragen.
BSO /overblijven
Als uw kind naar de BSO gaat of als uw kind op vaste dagen overblijft, geef dit dan door aan de
groepsleerkracht. U kunt een overblijfwijzer op school krijgen. U wordt vriendelijk verzocht om eventuele
andere bijzonderheden schriftelijk aan ons door te geven. (diëten, mobiele telefoonnummers, enz.)
Ophalen
U kunt uw kind na schooltijd ophalen bij het hek. De groepsleerkracht brengt de kinderen tot aan het
hek. Geef zowel uw kind als de groepsleerkracht door als iemand anders hem/haar komt ophalen.
Probeert u op tijd bij school te zijn. Kinderen vinden het, zeker als ze pas op school zijn, niet leuk als u
te laat komt. Wij houden de kinderen bij het hek, totdat ze opgehaald zijn. Duurt het te lang, dan nemen
we ze mee naar binnen.
De school gaat op ma/di/do/vrijdag om 12.00 uur uit en op woensdag om 12.15 uur. Woensdag- en
vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij en de andere dagen zijn ze om 15.15 uur uit. Wilt u wat vragen, dan
kan dit bij korte vragen even bij het hek. Als u een uitgebreid gesprek wenst, maak dan een afspraak
met de leerkracht.
Digiduif
Als school proberen wij u zo goed mogelijk van noodzakelijke informatie te voorzien.
Wanneer het algemene informatie betreft, zullen wij dit zoveel mogelijk digitaal doen.
Alleen nieuwe ouders die interesse tonen in de Prins Florisschool ontvangen voor of

tijdens het kennismakingsgesprek een schoolgids. Daarna krijgt u de informatie via onze website
www.prinsfloris.nl of via ons communicatiesysteem digiDUIF. Via dit systeem ontvangt u van ons email
met de maandinfo, uitnodigingen voor informatieavonden, informatie over vieringen enz. Daarvoor is het
noodzakelijk dat u zich aanmeldt op dit systeem. Dit kan uitsluitend via een activeringsbrief met code
die u van ons ontvangt met de uitnodiging voor de kennismakingsmiddagen of voor de eerste
informatieavond.
Ouders van kinderen die na 1 oktober jarig zijn, krijgen dus ook al informatie over schoolzaken voordat
hun zoon/dochter daadwerkelijk de school bezoekt. Op deze manier raakt u alvast enigszins bekend
met allerlei Florisactiviteiten
Hoofdluisbestrijding
Hoofdluis komt helaas ook af en toe op onze school voor. Wij vragen dan ook aan alle ouders om een
luizencape/zak voor hun kind aan te schaffen. Niet dat hiermee de
hoofdluis niet meer voorkomt, maar zo zorgen we er wel voor dat
de hoofdluis minder kans heeft zich te verspreiden. Heeft uw kind
er nog geen, schaf hem dan a.u.b. aan. Als ouderraad en directie
willen we hierbij helpen om de kosten laag te houden. Uw kind
heeft de mogelijkheid om voor slechts € 3,00 een luizenzak op
school te kopen en die gelijk in gebruik te nemen. De conciërges
regelen per locatie de verkoop. We verwachten dat alle nieuwe
leerlingen binnen een week een luizenzak hebben. Deze kunt op
de Zuidkil elke morgen en op de Moerbeihof elke maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen voor schooltijd bij de conciërge
kopen. Dit zijn groene luizenzakken met een rits (zie
www.luizenzakken.nl). Wilt u een andere kleur/zak/cape dan zult u
dat zelf moeten regelen. Om het luizenprobleem aan te pakken
hebben we na elke vakantie een hoofdluiscontrole..
Wij hopen u met dit basisblad voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht er nog informatie ontbreken
dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

