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. 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
zoon/dochter mag een ochtend en een middag komen
wennen. Deze dagdelen 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
kijkmomenten die als wenmoment gelden.
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 vragen wij u vroegtijdig met ons contact op te nemen. We
hebben informatie voor u om u en uw kind te helpen. Als uw kind niet zindelijk is, kan hij/zij helaas niet
naar school tenzij er medische oorzaken zijn. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren en dat is
helemaal niet erg.
Buddy-ouders
Naar aanleiding van ouderbetrokkenheid 3.0 zijn we afgelopen jaar gestart met een nieuw initiatief
betreffende buddy-ouders. We weten dat leerlingen en leerkrachten onderling steun aan elkaar hebben.
Sommige ouders hebben daar ook behoefte aan. Door samenwerking onderling worden vaardigheden
versterkt en ontwikkeld. In verschillende situaties kan het prettig zijn een buddy te kunnen raadplegen.
Zoals die vader in groep 2 die hoorde dat zijn kind ADHD heeft, of die moeder die voor het eerst haar
kind naar school bracht en nog wel enige vragen had. Wellicht heeft u zelf ook nog een onderwerp
waarover u contact wilt hebben met andere ouders of wilt u zich aanmelden als buddy-ouder:
buddy-ouders@prinsfloris.nl

De eerste keer
Als u uw kind voor het eerst op school brengt, laat uw kind dan zoveel mogelijk alles zelf doen. Uw
zoon/dochter kan best zijn/haar eigen jas op hangen en zijn/haar beker netjes wegzetten. In de groep
heeft uw kind een 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, maar vraag naar de leuke dingen die uw kind op school gedaan heeft.
De school begint ’s morgens om 8.25 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 de jas aan en uit kan doen.
- zelfstandig kleren voor een les bewegingsonderwijs aan en uit kan doen
- zelfstandig 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.
Tussendoortjes
Geef uw kind gerust een (gezond) tussendoortje mee voor bij de drinkpauze. Op
woensdag is het fruitdag, maar ook op andere dagen waarderen we het als u uw kind
fruit meegeeft. Geeft u uw kind een goed afgesloten beker mee, die niet te vol zit. Uw
kind moet in ongeveer een kwartier klaar kunnen zijn met eten en drinken. Tip: zet de
naam van uw kind op de beker en ook op het tussendoortje of maak er een
naamkaartje aan vast met een elastiekje.
Schooltijden
Onze schooltijden zijn voor alle groepen:
ma - di - do : 8.25 - 14.30 uur
wo - vr:
8.25 - 12.30 uur
Eten op school
Door ons continurooster eten op maandag, dinsdag en donderdag alle kinderen op school. Dit gebeurt
in de eigen klas met een vaste begeleider zodat de leerkracht ook even pauze heeft. De kinderen
nemen hun brood en drinken voor tussen de middag zelf mee. Vergeet hierop niet de naam van uw kind
te zetten. In de klas staan aparte boxen om dit in op te bergen. De jongste kinderen hebben tussen de
middag 45 minuten de tijd om te eten en buiten te spelen.
Bewegingsonderwijs
Minimaal twee 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. naar buiten. 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 de
naam erop. Rugzakken nemen vaak te veel plaats in. De gymkleding bestaat uit een t-shirt en een
broekje. 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
lawaai- en/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 één 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 dan een stevige tas meegeven voor het boek, liefst
met de naam erop.
Gesprekken
Wanneer uw kind komt wennen op school krijgt u een kijklijst mee naar huis. Deze lijst bespreken we
samen met u en uw kind tijdens het kennismakingsgesprek. In de eerste twee weken na de
zomervakantie houden we met alle ouders en kinderen een kennismakingsgesprek. In de loop van het
jaar zullen er nog voortgangsgesprekken volgen.
BSO
Als uw kind naar de BSO gaat, geef dit dan door aan de groepsleerkracht.
Ophalen
De groepsleerkracht brengt de kinderen tot aan het hek waar u uw kind na schooltijd kunt ophalen.
Geeft u aan 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 dit te lang, dan nemen
we ze mee naar binnen.
Wilt u wat vragen, dan kan dit bij korte vragen even bij het hek. Als u een uitgebreid gesprek wenst, wilt
u dan een afspraak maken met de leerkracht?
AVG
Binnen onze school hebben we de afspraak dat u alleen van uw eigen kind foto’s mag maken wanneer
we een activiteit hebben, zoals pietenochtend, schoolreis, uitje enz. Heeft u toch per ongeluk van
andere kinderen een foto gemaakt dan mag u ze verder niet in welke vorm dan ook publiceren.
Oudercommunicatie: ParnasSys en Parro
Op het inschrijfformulier heeft u uw e-mailadres(sen) vermeld. Via
ons communicatiesysteem ParnasSys ontvangt u onze e-mails.
ParnasSys gebruiken we echter ook voor het registreren van de
gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling
en van hun resultaten.

Een ander onderdeel van ParnasSys is Parro. U kunt via deze app foto’s en berichten van school
ontvangen. Binnen Parro kunt u ook de privacy voorkeuren aangeven.
Hoe en wanneer u toegang tot ons Ouderportaal en Parro krijgt, leest u op onze website onder het
kopje “ Ouders”.
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 € 3,50 een
luizenzak op school te kopen. De conciërges regelen per locatie
de verkoop. We verwachten dat alle nieuwe leerlingen binnen
een week een luizenzak hebben. 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 u informatie missen, vraag het
ons gerust!

