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Beste ouders / verzorgers, 
 
Welkom! 
Hierbij willen we u informeren over de start van uw kind op onze school. Wij vinden het belangrijk dat uw kind 
fijn en vertrouwd kan instromen op onze school. 
 

• Voor uw kind start op school wordt u uitgenodigd voor een warme overdracht. Bij dit startgesprek is 
zowel de toekomstige leerkracht als de bekende pedagogisch medewerker van de 
opvang/peuterarrangement aanwezig. Er wordt ook afgesproken wanneer uw kind mag komen 
oefenen. Dit zijn twee dagen van 8.30 tot 14.00 uur. Mocht uw kind wat meer tijd nodig hebben om te 
wennen dan bouwen we het instromen rustig op na de start.  

• De school start om 8.30 uur, maar de kleuters kunnen ’s morgens gewoonlijk al vanaf 08.20 uur naar 
binnen gaan. U kunt de school via de lange gang verlaten, in verband met de drukte. (Kiss & Walk) 
Voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan de deuren om 8.25 uur open. 

• De eerste week kunt u uw kind natuurlijk in de klas brengen, maar vanaf de tweede week vragen wij u 
om bij de klasdeur de zorg aan de leerkracht toe te vertrouwen. Enerzijds behoudt de leerkracht dan 
beter overzicht over de aanwezige kinderen, anderzijds wordt op deze manier een te grote drukte 
vermeden, waardoor sommige kleine kinderen nogal eens angstig worden. Urgente zaken kunt u kort 
bij de klasdeur doorgeven. Wilt u, als uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dit ’s ochtends 
doorgeven aan de leerkracht? 

• De kinderen van groep 2 gaan de laatste schoolmaanden proberen om zelf naar binnen te gaan. Zo 
oefenen ze dit alvast voor groep 3.  

• Als de school uit is om 14.00 uur, brengt de leerkracht alle kinderen mee naar buiten en kunt u uw 
kind ophalen op de speelplaats. De leerkracht draagt de kinderen over aan de ouders of de opvang. 
Mocht u iets willen vragen of doorgeven dan is daar tussen 14.00 en 14.15 uur tijd voor. Daarna 
hebben de leerkrachten een kwartiertje pauze. 

• Als uw kind 6 weken op school zit, maakt de leerkracht een afspraak met u voor een huisbezoek. Uw 
kind staat daarbij in het middelpunt en er is tijd om u bij te praten over hoe het de eerste weken 
verlopen is op school. 

• De kinderen nemen als tussendoortje in de ochtend fruit/groente en drinken mee, graag voorzien van 
naam. Dit om gezond eten te stimuleren. Voor de lunch adviseren wij ook een gezonde maaltijd (geen 
snoep en koek). U kunt voor ideeën terecht op de website van het voedingscentrum. Het is fijn als u 
wilt zorgen voor een herbruikbare en hersluitbare verpakking.    

• Alle groepen gaan iedere week gymmen. Voor groep 1 en 2 vragen we u om gymschoenen mee te 
geven naar school voorzien van naam. Liefst klittenband of elastiek. Deze schoenen blijven op school. 
De kinderen van groep 1 en 2 hoeven voor de gymles geen gymkleding mee te nemen. De kinderen 
van groep 3 t/m 8 kleden zich wel even om voor de gymles.  

• De kinderen van groep 1/2 mogen natuurlijk een wensje voor de jarige papa, mama, opa en oma 
maken. Het is prettig als u dit tijdig doorgeeft. 

• Als uw kind zijn/haar verjaardag viert op school, bent u in de kleutergroep van harte welkom. Spreekt 
u dan wel even een tijd af met de leerkracht. Wilt u s.v.p. denken aan een “gezonde” traktatie. Ook 
vragen wij aan u om geen uitnodigingen voor een kinderfeest/kerstkaarten uit te delen op school. 
Foto’s maken tijdens het feest op school mag, mits ze niet verspreid worden. 



• De kinderen mogen alleen speelgoed mee naar school nemen als ze jarig zijn of na Sinterklaas. Zij 
mogen dan hun mooiste cadeautje laten zien. 

• Als uw kind ziek is of te laat op school komt wilt u dit dan doorgeven via de app Social Schools? 

• Meehelpen als hulpouder? Graag! Er zijn veel werkgroepen op school waar ouders in participeren. De 
ouderraad vraagt jaarlijks om nieuwe aanwas. Ok wordt er geregeld hulp gevraagd via de 
communicatie app Social Schools.  

• Er is een vervoersprotocol op school. Daarin staan de afspraken m.b.t. uitstapjes. U kunt dit vinden op 
onze website onder het kopje ouders. 
 

Communicatie vanuit school: 
 

• Alle ouders krijgen een inlogcode voor het ouderportaal van Parnassys. Ons leerlingvolgsysteem. 
Daarin kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren) nauwlettend volgen. Ook de persoons- en 
groepsgegevens van uw kind zijn daarin te vinden. 

• Twee maal per jaar krijgen de kinderen hun rapportfoliomap mee naar huis. Daarin laten zij zien hoe 
ze zich ontwikkelen op gebied van hoofd, hart en handen. U bent altijd welkom om het rapportfolio na 
schooltijd even in te zien. 

• Zodra uw kind op onze school zit krijgt u een koppelcode voor Social Schools. Via deze communicatie 
app (of webversie) blijft u op de hoogte van de actualiteiten van onze school. Ook kunt u via deze app 
in contact met alle leerkrachten en andere ouders.  

• Mocht u een korte vraag of bespreekpunt hebben, schroom dan niet om de leerkracht na schooltijd 
even aan te klampen. Tussen 14.00 en 14.15 uur is daar even tijd voor, daarna hebben de ze even 
pauze. Voor een wat langer gesprek vragen wij u om even een afspraak te maken met de leerkracht. 
Echt urgente belangrijke zaken kunt u natuurlijk ook voor schooltijd aan de leerkracht doorgeven. 

 
Verder vragen wij uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom bs Herman Jozef. 
 

• Komt u te voet of met de fiets naar school en steekt u op de Driezeeg over, doe dit dan altijd bij de 
verkeersbrigadiers. Zij staan daar vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur. Bent u op de fiets, stap dan af, wacht op 
het fluitsignaal en steek rustig lopend over. 

• Komt u te voet, loop dan zowel op de Brugstraat (weg naar school vanaf de kerk) als op het schoolpad 
zoveel mogelijk aan de rechterkant zodat fietsers u links kunnen inhalen. 

• Komt u op de fiets, kijk dan goed uit voor voetgangers, met name op het schoolpad. Is het er druk, 
stap dan af en loop verder. Fietst uw kind al zelf, parkeer zijn / haar fiets dan op de aangegeven plaats.  

• Komt u met de auto naar school?  
Zou u bij het parkeren en uitstappen goed op rondlopende kinderen willen letten? 
U kunt parkeren op de parkeerplaats van de school (Pastoor Verlindenstraat) of parkeren naast het 
trottoir. Op de parkeerplaats bij de kerk / Moerkoal is ook ruim plek. Graag niet parkeren in de 
Brugstraat. Dit i.v.m. de veiligheid van de wandelende en fietsende kinderen. 

• Wilt u zo vriendelijk zijn om bovenstaande “verkeersinformatie” tevens door te geven aan opa’s, 
oma’s en overige oppassen die uw kind brengen en ophalen? 

 
Veel plezier bij ons op school! 

 
Met vriendelijke groeten, team Herman Jozef 


