Voor het eerst naar school!
Binnenkort begint uw kind aan een nieuwe periode in zijn of
haar leven: de basisschool. Een spannend moment voor u en
uw kind! U treft in dit schrijven informatie aan om de start
van uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Aanmelding
Als u uw kind heeft aangemeld middels het
‘aanmeldingsformulier’ ontvangt u hiervan een bevestiging.
Rond het moment dat uw kind start, ontvangt u een
intakeformulier. Het is de bedoeling dat u dit formulier
ingevuld aan ons retourneert. Naast uw ingevulde intakeformulier krijgen wij van het
Kinderdagverblijf en/of Pinkeltje ook informatie over uw kind. Al deze informatie zorgt ervoor dat wij
op de hoogte zijn van de ontwikkeling tot dan toe van uw kind. Mede hierdoor kunnen wij uw kind
een prettige start geven.
Kennismaken nieuwe kleuters & informatieavond
Aan het einde van het schooljaar en ergens in het schooljaar is er een kennismakingsmoment van de
nieuwe kleuters. Alle kinderen die vanaf dat moment bij ons op school zullen komen, komen samen
met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) naar school om kennis te maken met de leerkracht(en) en de
andere kinderen die in zijn of haar klas komen. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging.
Een keer per jaar is er een informatieavond: aan het begin van het schooljaar voor alle ouders van de
groepen 1 en 2. Tijdens de informatieavond geven wij u een kijkje in het leven van uw kind op school
en krijgt u informatie over allerlei ‘schoolse’ zaken als bijvoorbeeld het jaarprogramma. U krijgt
hiervoor een uitnodiging.
Wenmomenten
Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op om maximaal vijf
wenmomenten met u af te spreken. Uw kind mag dan, op de met u afgesproken momenten, naar
school komen en speelt een aantal dagdelen mee in de groep om zo rustig te wennen aan de groep
en school.
Brengen & halen
De kinderen mogen om 8.20uur naar binnen. De kleuters komen via de
kleuteringang binnen (het gedeelte van het schoolplein waar de rekstokken zijn),
eventueel met een ouder. Tot 8.30 is er inloop zodat de leerkracht ‘qualitytime’
heeft met de kinderen. Zo is de start van de dag wat ongedwongener. Om 8.30u
gaat we de deur dicht en starten we. In de gang heeft ieder kind een eigen
kapstok waar hun jas opgehangen kan worden. De tassen kunnen in de daarvoor
bestemde bakken boven en onder de kapstok gelegd worden. Het tussendoortje
mag in de daarvoor bestemde mand of bak gelegd worden. Om 14.00uur komen
de kinderen samen met de juf naar buiten.
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Schooltijden
De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.00uur.
Tussendoortje
Om 10.15 uur eten we met de kinderen een tussendoortje. Eén gezond
tussendoortje is genoeg. We eten dit gezellig in de kring op. Na 10 à 15 minuten gaan
de trommeltjes dicht. Water drinken mag zo vaak het kind wil. De school zorgt voor
bekers.
Gymschoenen
Alle kleuters gymmen in de speelzaal. Het is voor uw kind fijn als het op de gymdag kleren aan heeft
die het makkelijk aan en uit kan trekken. Ook is het fijn als uw kind makkelijke gymschoentjes aan
heeft: met klittenband of elastiek. In de speelzaal worden ook regelmatig bewegingsactiviteiten
gedaan waarbij de kinderen gymschoentjes aantrekken.
Toilet
Er wordt veel aandacht besteed aan het naar de toilet gaan van de kinderen.
Middels plaatjes leren de kinderen hoe dit moet. Elke groep heeft eigen
toiletten. De kinderen nemen de ‘plasketting’ mee als ze gaan plassen. De
leerkracht ziet zo meteen of er een kind naar de wc is. Wij gaan er vanuit dat uw
kind zindelijk is als het start op school. Wij vragen u vriendelijk om contact met
de leerkracht op te nemen als dit niet het geval is. We kunnen hier dan
afspraken over maken.
Hoe gaat het met uw kind?
Na ongeveer 4-6 weken maakt de leerkracht van uw kind een afspraak met u. In dit gesprek wordt
besproken hoe het met uw kind op school en thuis gaat. In dit gesprek wordt ook het door u
ingevulde intakeformulier besproken.
Informatie
Op onze website www.vlasgaard.nl is veel informatie te vinden zoals bijvoorbeeld; onze schoolgids,
Vlasflitz.. (ons informatieblad dat maandelijks verschijnt) en de jaarkalender. Daarnaast heeft iedere
groep een eigen blog. Hierop staat leuke en interessante informatie van de groep van uw kind(eren).
U treft specifieke informatie over cluster 1 – 2 aan op de site via: Kind – groepsinfo – cluster 1 -2 –
algemeen.
Tot slot…
… vertrouwen wij erop dat deze informatie zorgt voor een goede start van uw kind op Basisschool
‘Vlasgaard’. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd op onze school!

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Vlasgaard
Kerkstraat 57 – 59
5411 EA Zeeland
0486 451252
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