Beste ouders/verzorgers
Om het reilen en zeilen in de kleutergroepen zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij uw
aandacht voor de volgende zaken:
Wanneer uw kind niet komt, graag telefonisch afmelden vóór schooltijd (vanaf 08.00 uur) of via de
ziekmeldbutton in Parro.
Wij vragen u uitdrukkelijk dit telefonisch te doen en niet via een Parro bericht aan de leerkracht.
Mochten wij telefonisch niet bereikbaar zijn dan graag een mail sturen naar
ziekmelden@bongerdleusden.nl
Verkeersveiligheid:
● Er mag niet gefietst worden op het schoolplein.
● Fietsjes en steppen in de fietsenrekken parkeren.(Stepjes mogen niet binnen staan)
● Parkeren vóór de potloden is lang parkeren, parkeren achter de potloden is alleen voor
halen en brengen. Dit stuk parkeerterrein wordt onder schooltijd gebruikt om te spelen.
Looproute bij binnenkomst:
Ouders/wegbrengers van de kinderen van groepen A en B komen naar de dependance op het
kleuterschoolplein. De kinderen van groep A hebben het rechterlokaal, de kinderen van B het
linkerlokaal. De kinderen van groep C komen via de hoofdingang van de dependance naar binnen.
Zij zitten in het linkerlokaal.
Overblijven:
● Alle kinderen blijven op school over.
● Uw kind heeft/krijgt van de school een dopper, heeft u nog geen dopper ontvangen van de
school, laat dat dan even weten.
● We hebben tussen de middag 30 minuten om te eten. Wat uw kind in die tijd niet op krijgt,
gaat weer in de tas voor evt een later moment (thuis of op de BSO). Er mag geen snoep
mee naar school.
Regels en afspraken betreffende de kleutergroepen:
● Wilt u de naam van uw kind op kleding (jassen, etc.) bekers, pakjes drinken, doosjes, etc.
schrijven? Dan kunnen wij de spullen weer snel terug vinden als uw kind het kwijt raakt.
● Spullen zonder naam die wij vinden, staan 1 week op de kapstok, een foto wordt gedeeld
via Parro, daarna gaan ze naar de centrale hal in het hoofdgebouw, daar staat een kist met
gevonden voorwerpen.
● Kleuters hangen zelf de jas en tas op. De schoenen gaan uit en kunnen worden opgeborgen
in de bakken onder de kapstokken. Dat duurt wat langer, maar zo leren de kinderen waar
hun jas hangt en hoe dat moet. Na het eten, drinken en buitenspelen moeten ze dat ook
zelf doen. Het is fijn als u met uw kind oefent, vooral het aan- en uittrekken/dichtmaken
van de schoenen.
● We raden aan uw kind fruit of brood, water of sap mee te geven, het fruit graag geschild en
in hapklare stukjes. Als uw kind graag banaan eet is het handig als u bovenaan de banaan
alvast een klein sneetje maakt dan kan uw kind de banaan zelf open maken.
● We hebben op school verschillende afvalbakken. We willen het afval zoveel mogelijk
beperken. Drinkpakjes en andere verpakkingen nemen de kinderen dus weer mee naar
huis. Gebleken is dat ons PMD afval niet goed wordt gescheiden door de kinderen en dan
moet de school betalen voor de verwerking.
● Wanneer de kleuters opgehaald worden kunt u buiten de hekken van het kleuterplein
wachten, liever niet bij de ramen van de lokalen, we willen de dag graag rustig met de
groep kunnen afsluiten. De kinderen van groep C kunnen opgehaald worden bij de ingang
van de dependance tegenover de gymzaal.
● Wij houden de buitendeur vanwege de klimaatregeling in de school zoveel mogelijk dicht.
Wilt u ons helpen door de deuren ook te sluiten?
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We hebben een fijn speellokaal, waar we regelmatig aan de kleuters gym- en spellessen
geven. Dit jaar is de vaste tijd voor kleutergym met groot materiaal op de dinsdag in het
speellokaal en op woensdag in de grote gymzaal. Ook op andere dagen wordt gebruik
gemaakt van het speellokaal.
De kinderen gymmen in hun ondergoed en hebben geen echte gymkleding nodig.
Het zou heel fijn zijn, wanneer u thuis met de kinderen oefent in het aan- en uitkleden,
vooral het leren aantrekken van de sokken, schoenen en veters strikken.
Als het weer het toelaat spelen we elke dag buiten, ook als het koud is!
Jongens moeten op school zittend plassen om overstromingen te voorkomen! Het is fijn
voor uw zoon als u dat thuis oefent.
Ook verwachten wij, dat de kinderen zelf hun billen kunnen vegen. Het is goed om dit thuis
te oefenen, wanneer dit niet het geval is. Bij ernstige ‘poep’-ongelukjes bellen wij naar
huis.

Speelgoed:
Hoe leuk en mooi het ook is...wilt u uw kind geen speelgoed mee laten nemen naar school? Het
gaat stuk, raakt kwijt en we willen in de korte tijd dat we in de kring zitten graag aandacht
besteden aan diverse leerdoelen. Als uw kind jarig is geweest mag het wel iets meenemen, dat op
de verjaardag is gekregen. Ook de dag na het sinterklaasfeest mogen de kinderen iets meenemen
naar school om te laten zien. Als we voor een thema materialen vragen om mee te nemen, dan
laten we dat weten via de Parro app.
Letter van de week:
Al snel na de start van het nieuwe schooljaar hebben we een letter van de week. De kinderen
mogen, als ze snappen wat de bedoeling is, een voorwerp meenemen, waar de letter van de week
in voorkomt. Het is niet de bedoeling dat u als ouder dit gaat bedenken. Het gaat om de
herkenning van de klank van de letter bij de kinderen en is een belangrijk onderdeel van ons
taalprogramma. Als uw kind daar nog niet aan toe is, zal het daar ook nog niet om vragen.
Vertelkoffer
Binnenkort introduceren we de vertelkoffer in de klas. Als de vertelkoffer op vrijdag mee naar huis
gaat, mag de leerling deze vullen met spulletjes van thuis waar hij/zij iets op school over kan
vertellen. Denk hierbij aan een foto, speelgoed of andere soort attributen waar uw kind waarde aan
hecht. Op deze manier leren de kinderen elkaar echt kennen en leren zij te presenteren voor een
groep. Wij zullen met onszelf beginnen, zodat de kinderen ons ook beter leren kennen.
Zonnetje van de week
In onze groep zal er elke week een leerling in het zonnetje worden gezet,
hij/zij is dan het zonnetje van de week. Behalve dat de leerling de
vertelkoffer mee naar huis krijgt om te vullen met spulletjes, zullen we met
de klas complimenten voor hem/haar bedenken. De leerling krijgt een
zonnetje met complimenten mee naar huis.

Hulp:
In de kleutergroepen roepen we geregeld uw hulp in bij bijvoorbeeld allerlei projecten, excursies,
herfstwandeling, kerststukjes maken, sportdag etc. mits de corona regels dat toelaten.
Voor deze hulp zullen we u een oproepje via Parro sturen.
Rapport:
Alle kleuters krijgen één keer per jaar (einde van het schooljaar) een rapport mee. Wilt u het
rapport van afgelopen jaar weer mee terug nemen naar school?
Oudergesprek
3x per jaar wordt er tijd ingeruimd voor een persoonlijk gesprek. Dit kan op verzoek van ouders of
op verzoek van de leerkracht. De weken die daarvoor beschikbaar zijn staan in de
activiteitenkalender. U kunt voor het gesprek inschrijven via de uitnodiging die u in Parro ontvangt.
De eerste keer zal het een omgekeerd ouder/afstemmings gesprek zijn. Met nieuwe kinderen
hebben we na de schoolstart een wat uitgebreider gesprek n.a.v. het instroomformulier dat al
online is ingevuld.

Data:
Alle belangrijke data staan in de activiteitenkalender, die u in de Parro app en op de Bongerd site
kunt vinden. Op de informatiekaart vindt u ook een overzicht van alle studiedagen.
Verjaardagen:
Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren! Ook hiervoor geldt: graag iets gezonds en niet te
veel, het is zo jammer als het moet worden weggegooid. Grote en zware schalen zijn voor de
kinderen lastig om te dragen. Uw kind mag ook op het leerplein naar de andere leerkrachten om te
laten zien dat het jarig is. De leerkrachten “snoepen” graag mee van wat de kinderen ook krijgen.
Bij verjaardagen worden er feestjes gegeven en uitnodigingen uitgedeeld. Wilt u de uitnodigingen
buiten uitreiken, het is zo sneu voor de andere kinderen als zij in de groep geen uitnodiging
krijgen.

Als u vragen heeft kunt u altijd via Parro en na schooltijd bij ons terecht, of u kunt een afspraak
maken voor een wat uitgebreider gesprek.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
Vriendelijke groet,
Marthe van de Weerd
Charissa Eisma
Petra Barel
Nesrin Karakas
Angelina Taverne

