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SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.20 uur. Op 
woensdagochtend tot 12.30 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open 
voor de groepen 1 t/m 3. Op dit moment brengt u uw kind tot het hek, 
om 8.25 komen wij de kinderen van de afgesproken plek halen en 
gaan gezamenlijk naar het lokaal. Om 14.20 uur gaan wij weer naar 
dezelfde plaats als groep en mag uw kind na zich af te melden bij de 
leerkracht naar u toe. Wij vragen u een duidelijk zichtbare positie in te 
nemen. De kinderen van groep 1 (Pauwengroep) mogen tot aan de 
deur van de klas gebracht worden omdat dit vlak bij het hek is.  

BEWEGINGSONDERWIJS Na de herfstvakantie zullen wij op donderdag gaan gymmen in het 
speellokaal, hiervoor hebben de kinderen alleen gymschoenen nodig. De gymschoenen mogen 
op school blijven, graag voorzien van naam. Liever geen sportschoenen met zwarte zolen of 
schoenen met veters. Het zou fijn zijn als de kinderen op donderdag "makkelijke" kleren aan 
hebben!  

ACTIVITEITEN EN HULP VAN OUDERS  
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 de 
schoolreis of zomerfeest in juli en verkeerslessen onder begeleiding van ouders in februari. 
Dan zijn er nog diverse zaken waarvan de data nog niet in de kalender opgenomen 
kunnen worden waarbij we normaal gesproken hulp van ouders vragen. Het kan zijn dat 
sommige activiteiten iets aangepast worden omdat ouders op dit moment helaas nog niet 
op school mogen komen. 

ETEN EN DRINKEN Iedere ochtend krijgen de kinderen gelegenheid om fruit 
te eten en te drinken. Ieder pakje, bakje of beker moet voorzien zijn van de 
naam van het kind. Het fruit en drinken mag in de tassen blijven. Wilt u 
zorgen voor een gezonde inhoud van de brooddoos voor de lunch? Wilt u 
meer meegeven dan alleen brood, denkt u dan aan ‘snoeptomaatjes, 
komkommer, paprika e.d.  

OUDEROCHTEND In maart zijn er de jaarlijkse ouderochtenden. U mag deze ochtend van 8:30 
tot ca. 10:30 samen met uw kind naar school komen en aan de groepsactiviteiten deelnemen, om 
te ervaren wat schoolgaan voor uw kind betekent. Deze ouderochtend is onder voorbehoud van 

 



de dan geldende corona regels gepland voor 9 en 12 maart voor groep 1/2a. Op 19 en 23 maart 
zijn de ouders van groep 1/2b welkom. In groep 1 vinden de ouderochtenden plaats op 13 en 15 
april. De bedoeling is dat één van de ouders die ochtend aanwezig is. Helaas kunnen jongere 
broertjes of zusjes deze ochtend niet meekomen.  
 
 
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 in de groep de verjaardag van uw kind te vieren. U 
kunt met de juf afspreken wanneer we de verjaardag vieren. Ook hebben wij 
het besluit genomen dat de kinderen niet de klassen rond gaan. Wilt u toch 
een traktatie aan alle leerkrachten geven dan zetten wij dit in de 
lerarenkamer. Wilt u de traktatie bescheiden houden en gezond?  

FIETSEN De ingang van het hek aan de kant van de schuur is de ingang dat bedoeld is voor alle 
fietsers. De kinderen moeten de fietsen zo dicht mogelijk naast elkaar plaatsen bij de daarvoor 
bedoelde rekken. Bij ophalen graag via de ‘Kiss & Ride’ voorziening naar dit hek toe lopen en 
lopend naast de fiets via ditzelfde hek het schoolplein weer verlaten, dit i.v.m. de veiligheid van 
de buiten spelende kinderen. 

KLASSENOUDER  In iedere groep zijn er 1 of 2 klassenouders. De klassenouders zijn lid van de 
Ouderraad. Zodra de klassenouders bekend zijn, wordt er een klassenapp aangemaakt die zij 
beheren. Hierin worden geheugensteuntjes doorgegeven en oproepen voor hulp e.d. gedaan. 
Hiervoor vragen we per kind één of twee mobiele nummers door te geven.  

VERJAARDAG JUFFEN Wij vieren dit schooljaar onze verjaardagen samen op woensdag 31 
maart. Ieder kind is vrij om zelf iets te maken of te kopen.  

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. I.v.m. de 
corona maatregelen zullen de spreekavonden voorlopig iets anders verlopen dan normaal. U 
krijgt hier later nog bericht over. Voor de laatste spreekavond worden ouders, alleen als dit nodig 
is, uitgenodigd door de leerkracht.  

 



IKC Integraal kind centrum, dat is wat De Molenwiek samen vormt met Kibeo. Maar wat houdt 
het IKC in? Het betekent dat we opvang bieden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. Voor de kinderen 
die bij de peutergroep zitten van Kibeo, is er de mogelijkheid om vanaf 3 jaar en 3 maanden mee 
te draaien in de peuter/kleuterklas. We draaien deze groep op de maandag, dinsdag & 
donderdag. Op deze dagen staat niet alleen een leerkracht voor de klas, maar er is ook een 
vaste pedagogisch medewerker aanwezig. 
De samenwerking binnen het IKC gaat verder dan alleen de peuter/kleutergroep. U kunt dan 
bijvoorbeeld denken aan een thema wat centraal staat bij de groepen 1/2. Bij de babygroep, 
peutergroep en de BSO zal Kibeo hier dan ook over werken. En tijdens bijvoorbeeld de Nationale 
Voorleesdagen lezen kinderen van de bovenbouwgroepen een boekje voor, bij de peuters van 
Kibeo. Op die manier is Kibeo nauw betrokken bij De Molenwiek en v.v.  

 


