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SCHOOLTIJDEN  
De schooltijden zijn van  8.30  tot 14.20 uur.  
Op woensdagochtend tot 12.30 uur.  
Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind 
in de klas brengen. De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de klas 
aanwezig.  
Wij verzoeken u om tijdens het brengen niet te lang in de klas te 
blijven en afscheid te nemen van uw kind buiten de kring, zodat de kring voor de kinderen 
is.  
  
  
  
BEWEGINGSONDERWIJS  
Na de herfstvakantie gaan we op een vaste dag met de kinderen gymmen in 
het speellokaal.  
Gymnastiek kleding is niet nodig, wij gymmen in ons ondergoed.  
Graag ballet- of gymschoenen meegeven voorzien van de naam van het kind. 
Liever geen sportschoenen met zwarte zolen of schoenen met veters. Het 
zou fijn zijn als de kinderen op de gymdagen "makkelijke" kleren aan 
hebben!  
Daar wij tussentijds bij slecht weer ook gebruik maken van het speellokaal blijven de 
gymschoenen op school.  
  
  
SPELLETJES UURTJES  
Met ingang van oktober organiseren we een paar spelletjes uurtjes op woensdag of vrijdag.  

Onder leiding van ouders worden allerlei rekenspelletjes met de kinderen 
in het speellokaal gespeeld.  
Als u het leuk vindt om met een groepje van vier kinderen één of meer 
dagen spelletjes te spelen, kunt u zich opgeven middels het reeds 
ontvangen formulier.  
  
  

  
   
   
ACTIVITEITEN  
 In oktober gaan wij met elkaar een herfstwandeling in de tuin van het Hof van Moerkerken 
maken en in november organiseren wij onze jaarlijkse Pietenochtend, verder zijn er nog het 
zomerfeest in juli en verkeerslessen onder begeleiding van 
ouders. Ook daarbij kunnen wij u hulp goed gebruiken, opgeven 
kan middels het ontvangen formulier.  
Bekeken zal worden hoeveel ouders we nodig hebben, dus 
opgeven betekent niet automatisch dat we van uw hulp gebruik 
zullen maken. De lijsten worden opgehangen. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



HUISBEZOEKEN  
Het huisbezoek zal in principe plaatsvinden voordat uw kind onze school gaat bezoeken in groep 
1 en heeft als doel: kennismaken en bijzonderheden doorspreken.  
  
   
   
ETEN EN DRINKEN  
Tussen half elf en 11 uur krijgen de kinderen gelegenheid om iets te drinken en te eten. Op 
dinsdag, woensdag en donderdag  een stukje fruit, dat zijn 
namelijk de fruitdagen op de Molenwiek. 
Ieder pakje, bakje of beker moet voorzien zijn van de naam van 
het kind.   
We zien liever niet, dat de kinderen limonade en snoep meenemen.  
Er is ook een mogelijkheid om u aan te melden bij Campina voor 
schoolmelk. Formulieren hiervoor zijn bij de leerkracht te krijgen. 
Het tussendoortje mag uit de tas in de kar  bij de deur, het overblijf 
eten bewaren wij in onze tas in de bakken in de hal onder de kapstok.  
  
  
OUDEROCHTEND  
In maart  zijn er de jaarlijkse ouderochtenden.  
U mag deze ochtend samen met uw kind naar school komen en aan alle activiteiten deelnemen, 
om te ervaren wat schoolgaan voor uw kind betekent.  
Deze ouderochtend is gepland voor 6 en 8 maart voor groep 1/2b.  
Op 13 en 15 maart zijn de ouders van groep 1/2a welkom.  
De bedoeling is dat één van de ouders die ochtend aanwezig is, jongere broertjes of zusjes zijn 
helaas deze ochtend niet welkom.  
  
  
SPEELGOED  
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet elke dag iets mee naar school neemt.  
Een knuffel voor als je verdrietig bent of iets wat je met je verjaardag gekregen hebt, is niet erg, 
maar elke dag iets meenemen raden wij af.  
  
  
VERJAARDAGEN  
Wij vinden het leuk om samen met u de verjaardag van uw kind te vieren. Dit 
gaat in overleg met de leerkracht. Ook hebben wij het besluit genomen dat de 
kinderen van groep 1 en 2 niet de klassen rond gaan, zij vinden het soms erg 
spannend om langs de hogere groepen te gaan. Wilt u toch een traktatie aan 
alle leerkrachten geven dan zetten wij dit in het kamertje. Dit is geheel 
vrijblijvend. Op de lijst bij de deur van groepen 1/2  kunt u aangeven wanneer u de 
verjaardag van uw kind wil vieren. Als dit niet mogelijk is i.v.m een excursie of i.d. hoort u dit 
tijdig van de leerkracht.  
 Een traktatie is een kleinigheidje, kiest u voor iets te eten, dan graag iets “gezonds”  
  
  
FIETSEN  
Fietsen graag zo dicht mogelijk naast elkaar aan de kant van het hek plaatsen  in verband met de 
speelruimte voor de kinderen.  

   
  



   
   
   
  
  
  
MaandSLUITINGEN  
Ook de kinderen van de groepen 1 en 2 verzorgen een keer per jaar de maandsluiting op 
vrijdagmiddag.  
U bent bij deze weeksluitingen van harte welkom.  
  
Deze weeksluiting voor groep 1/2a zal plaatsvinden op vrijdag 14 
december 
Voor groep 1/2b op vrijdag 29 maart  
  
  
  
  
KLASSENOUDERS  
De klassenouders voor het komende schooljaar zijn bekend.  
De klassenouders zijn lid van de Ouderraad.  
Zij zullen dit schooljaar zeker af en toe een beroep op u doen.  
  
  
VERJAARDAG JUF EN EINDE VAN HET SCHOOLJAAR (stukje van de OR) 
De klassenouders van de groepen maken samen met de kinderen iets voor 
de verjaardagen van de juf.  
Er worden geen gezamenlijke cadeautjes meer gedaan zoals voorgaande 
jaren het geval was. Ieder kind is vrij om zelf iets te maken of te kopen. Aan 
het einde van het schooljaar koopt de Ouderraad voor elke juf een 
aardigheidje, dat namens alle kinderen aan de juf gegeven zal worden op de 
laatste schooldag.  
  
  
  
In de loop van het jaar kunt u zich via de klassenouders voor de volgende activiteiten opgeven  
 -Excursie Hoekse Waards landschap  
-Praktijklessen verkeer  
 -bezoek bibliotheek  
  
Indien u zich opgeeft voor een activiteit betekent dit niet dat u automatisch ingedeeld wordt.  
De betreffende lijsten worden zo snel mogelijk bij het klaslokaal opgehangen.  
  
  
SPREEKAVONDEN 
 
Natuurlijk wilt u als ouder ook op de hoogte blijven van de ontwikkeling  van uw kind. Hiervoor 
zijn er gedurende het schooljaar een aantal spreekavonden gepland. U kunt zich inschrijven voor 
een gesprek met de leerkracht op de lijst in de hal van de school. Doe dit maximaal 2 keer per 
schooljaar. Voor de laatste spreekavond worden ouders, alleen als dit nodig is, uitgenodigd door 
de leerkracht. Ouders met meerdere kinderen op school worden verzocht een pauze van 10 
minuten tussen de verschillende afspraken open te houden. 
  
  
  
 






