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I.v.m. Corona maatregelen zullen een aantal
regels anders verlopen. Dit protocol wordt
verstuurd via de ‘ Parro app’

Schooltijden
De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.30
uur. Woensdag is er school tot 12.15 uur en
zijn de kinderen in de middag vrij. We streven
er naar om de ingang 10 minuten voor
aanvang open te maken. Wilt u uw kind op tijd
brengen, zodat wij 8.30 uur kunnen starten
met de les?
(situatie augustus 2020: i.v.m. Corona maatregelen gaan de kleuters
door de kleuteruitgang naar binnen en naar buiten en blijven de ouders
buiten de school)

Wegbrengen en ophalen
Bij het wegbrengen hangt uw kind zijn jas op
bij zijn kapstok. De tas zet hij onder zijn
kapstok. Hierna gaat uw kind de juf begroeten
in de kring en daarna zitten op zijn stoel in de
kring.
Het is belangrijk de kinderen op tijd te
brengen: laatkomers storen de kring.
Ophalen gebeurt buiten bij het plantsoen
voor de kleuter-uitgang. De juffen komen met
hun klas om 14.30 uur naar buiten (op
woensdag om 12.15 uur). Zorg dat u op tijd
klaarstaat. De juffen staan op een eigen plek.
Geef de kinderen ruimte bij het ophalen en ga
achter de blauwe lijn staan en zoveel mogelijk
niet op het grasveld, zodat de situatie
overzichtelijk blijft. Het is handig om op een
vaste plek te gaan staan. De leerkracht en de
kinderen onthouden dit beter. De kinderen
mogen pas naar hun ouder/verzorger lopen
wanneer de juf hem/haar een teken geeft. De
leerkracht heeft dan zelf gezien dat u of de
verzorger er staat. Dit om de veiligheid
optimaal te waarborgen. Soms betekent dit
dat uw kind even moet wachten met lopen
terwijl hij/zij u of de verzorger wel al ziet. We
vragen hiervoor uw begrip.

Vragen en opmerkingen en
aanspreken van de leerkracht
Wij staan u graag te woord om vragen te
beantwoorden of naar uw opmerkingen te
luisteren. U kan ons altijd berichten via Parro,
voor een afspraak. Aanspreken kan natuurlijk
ook. Het liefst wel na schooltijd als de lessen
voorbij zijn. Tevens gebruiken alle
kleutergroepen een klassenagenda op de gang
waarin u notities kunt maken (bv.
tandartsbezoek). I.v.m. de Corona maatregelen kunt u dit niet
zelf doen maar zal de juf dit voor u noteren.

Tussendoortje en lunch
Wilt u uw kind voor de ochtend fruit en water
meegeven? Tevens een lunch met iets te
drinken. Geef uw kind niet meer eten mee dan
het normaal gesproken thuis opeet. Geef hem
voedsel dat hij zelfstandig op kan eten zodat
de juf hem niet hoeft te helpen.
Tussendoortje en lunch graag in één rugtas.
De tassen zetten we onder de kapstokken
neer.

Trakteren
Als uw kind jarig is, vieren we zijn of haar
verjaardag in de klas. U mag daarbij zijn (één
ouder) . Uw kind mag een traktatie voor de
andere kinderen en de juf meenemen. Wij
hebben geen traktatiebeleid. Chips, cake en
koek zijn toegestaan. Wij willen echter géén
snoep.

Wanneer wordt mijn groep 1
kind een groep 2 kind?
We hanteren de januari-grens. Uw kind gaat
ongeveer tien ochtenden, voordat hij of zij
vier jaar wordt, wennen op school. In
december en 4 weken voor de zomervakantie
roepen wij geen nieuwe leerlingen meer op.
Als uw kind vier jaar is mag het hele dagen
naar school. Uw kind is pas leerplichtig met 5
jaar. Als uw kind bijvoorbeeld in december 4
jaar wordt, dan gaat het tot aan de
zomervakantie naar groep 1 en in het

volgende schooljaar is het dan een groep 2
leerling. Is uw kind echter in januari jarig, dan
blijft het dat volgende schooljaar een groep 1
leerling. Niet alleen de leeftijd is bepalend,
ook de ontwikkeling van uw kind speelt een
rol! Zo kan een kind uit groep 1 al bezig zijn
met doelen van groep 2. Uw kind zit in een
groep 1-2 combinatie. Dit maakt het
groepsdoorbrekend werken mogelijk.

Gymles
In het speellokaal (in de kleutervleugel)
bewegen de kleuters met hun
groepsleerkracht en krijgen les van een
vakleerkracht.
De kinderen gymmen in hun hemd en
onderbroek en op blote voeten. Wilt u dat uw
kind schoenen aan heeft dan kunt u deze in de
rugtas van uw kind doen of aan de juf geven
(graag de naam eronder schrijven).
De gymtijden staan niet vast.

Zindelijkheid/zelfredzaamheid
Omdat de leerkracht van uw kind alleen voor
de klas staat, is het voor hen onmogelijk om
kinderen vaak te verschonen. Het is belangrijk
dat uw kind zindelijk is en zichzelf kan helpen
op het toilet. Ook het aan en uitkleden, de jas
en schoenen aantrekken is belangrijk. Het
scheelt enorm veel kostbare onderwijstijd
wanneer dit vlotjes gaat.

Schooltelevisie
Wij kijken regelmatig educatieve Schooltv
programma’s via het digibord in de klas.

Speelgoed
Wilt u uw kind alléén speelgoed mee naar
school geven als het jarig is geweest? Uw kind
mag het dan in de kring aan de andere
kinderen laten zien en er iets over vertellen.

Thematisch werken
De groepen 1 en 2 van OBS de Pleiaden
werken thematisch. We werken in alle

kleutergroepen rondom een bepaald thema.
Bijvoorbeeld de seizoenen, Sinterklaas en
Kerst, het restaurant, sprookjes, de boerderij
enzovoort. In een periode van een aantal
weken bespreken wij dit onderwerp in de
kring, leren de kinderen de woorden die in
verband staan met dit thema, doen we diverse
activiteiten op diverse ontwikkelingsgebieden
(o.a. geletterdheid, wereldoriëntatie,
voorbereidend rekenen, muziek, kunstzinnige
vorming).
Regelmatig maken we uitstapjes rond het
thema. Zo gaan we elk jaar appels plukken in
een boomgaard en naar de geitenboerderij in
het Amsterdamse bos. We houden u op de
hoogte van de thema’s waaraan we werken.
Soms hebben we uw hulp nodig bij het
verzamelen van materiaal of het rijden of
begeleiden naar excursies.

Schoolreis
Elk jaar gaan de kleuters op schoolreis. De
bestemmingen zijn het sprookjesbos te
Enkhuizen of speelpark oud Valkeveen te
Naarden. We gaan met de bus. Per vier
kinderen worden kinderen begeleid door een
ouder. Het bedrag voor het schoolreisje wordt
door een brief via het Parro systeem (app)
aangekondigd en ligt ongeveer tussen de
€20,00 en €26,00.

Sponsoractie tijdens de
koningsspelen
Elk jaar organiseert de school een
sponsoractie waarbij er een kleinschalig goed
doel wordt gesteund, dat door de ouderraad
wordt gekozen. De kinderen sporten tijdens
de koningsspelen een klein bedrag bij elkaar
van diegenen die hen sponsoren. We hopen
de kinderen zo bewust te maken van de
wereld om hen heen.

Laatste schooldag
Op de laatste schooldag van het jaar eten we
op school pannenkoeken en organiseren we

iets feestelijks, waar ook de kleuters aan
mogen deelnemen.

Vieringen
We maken een lampion voor het SintMaarten feest en we vieren het
Sinterklaasfeest.
We halen de Sint van zijn boot in de haven en
brengen hem naar school waar hij de ochtend
verblijft. Kerst wordt gevierd met een
kerstdiner op de donderdagavond voor de
kerstvakantie, van 17.00 tot 18.00 uur. Pasen
veelal met een paasontbijt. De “Paasdoos” is
een schoenendoos met daarin een ontbijt
voor een ander kind (er worden lootjes
getrokken). Soms organiseren we een
kerstmarkt. Ieder jaar vieren we een
schoolfeest in drie etappes (onderbouwmiddenbouw en bovenbouw; allemaal een
uur). Thema’s tot nu toe waren: Kerstgala,
Valentijnsbal, tropisch feest, carnavalsfeest,
circusfeest.

ICT onderwijs
De kleuters krijgen in groepjes van ongeveer
2, computerles in de computerruimte in de
andere vleugel van het gebouw. Dit alles
onder begeleiding van ouders. De software
heeft een educatief karakter. In elke
kleutergroep zijn iPads beschikbaar die actief
worden ingezet. De kleuters werken hier met
software die bij de methode ‘kleuterplein 2’
hoort. Ze oefenen hierbij woorden,
rekendoelen en taaldoelen.

VVE onderwijs
Binnen ons onderwijs hebben we een speciaal
dagelijks aanbod voor het vergroten van de
Nederlandse woordenschat. Een aantal
kinderen komen hiervoor in aanmerking. Via
een aantal selectiecriteria kijken we welke
kinderen hiervoor in aanmerking komen en
bespreken dit met de ouders. Voor thuis is er
een VVE- thuis programma beschikbaar.

Stagiaires
Regelmatig zijn er stagiaires van verschillende
opleidingen in de school te vinden. (PABO;
opleiding tot leerkracht basisonderwijs, en de
opleiding tot onderwijsassistent) Wanneer de
klas van uw kind een stagiaire heeft wordt u
via de leerkracht geïnformeerd.

Hulptroepen

We werken samen met de GGD,
logopediepraktijk Zeewijk, School
maatschappelijk werk, en andere instanties
die ons kunnen ondersteunen bij diverse
onderwerpen. Veel ouders helpen mee met:
Computeronderwijs, taalspelletjes, knutselcircuits zoals de ‘Pieten-, kerst- en
paasknutselmiddag. Technieklessen, rijden en
begeleiden bij excursies enz. We doen het
samen!

Ontwikkelingsgesprekken
De ontwikkeling van uw kind wordt
nauwkeurig bijgehouden en gevolgd.
Eind feb. en eind juni vinden er
ontwikkelingsgesprekken plaats (de tien
minuten gesprekken). U krijgt hiervoor een
uitnodiging van de leerkracht. Buiten deze
momenten kunt u ook zelf een afspraak
maken met de leerkracht over dit onderwerp,
wanneer u hier behoefte aan heeft. Aan het
einde van het jaar krijgt uw kind een rapport.
Naast het rapport heeft het kind een
‘trotsmap’waarin het kind en de leerkracht
werk verzamelen waarin de ontwikkeling van
het kind zichtbaar wordt gemaakt.
Voordat uw kind naar school gaat, komt de juf
op huisbezoek om kennis te maken. Hiernaast
krijgt u, nadat uw kind een maand op school
zit, een instroomgesprek over de eerste fase
van uw kind in zijn nieuwe klas. Vanwege de corona
maatregelen komen wij niet op huisbezoek maar zullen vooral
telefonisch contact onderhouden. De ontwikkelingsgesprekken kunnen
ook afwijken van normaal afhankelijk van de situatie rondom de Corona
regels.

Luizencontrole
De kinderen van onze school worden
regelmatig gecontroleerd op luizen en of
neten. Kinderen bij wie volle neten en/of
luizen geconstateerd worden, moeten
opgehaald worden en direct behandeld
worden met de daarvoor bestemde middelen.
De school of GGD kan u hierover informeren.
Door de luizencontroles hebben we dit(op
veel scholen voorkomende) probleem, goed
onder controle! Luizentassen zijn dan ook
toegestaan, maar niet verplicht (het is
gebleken dat dit niet effectief is). Wanneer u
ook wilt helpen bij de controles kunt u zich
opgeven bij de leerkracht.

Zo blijft u optimaal op de
hoogte!
Mailsysteem
controleer regelmatig uw mail en zorg dat de
leerkracht uw goede mailadres heeft.

Parro
Parro is een app waar de leerkracht in een
veilige omgeving kan communiceren met de
ouders van de groep. Elke groep maakt
gebruik van deze app. De leerkracht stuurt
nieuwe ouders een uitnodiging via de mail
(dit kan wanneer de leerling 4 jaar is). Ook de
schoolleider communiceert met de ouders op
Parro. Via de nieuwsbrief die op Parro wordt
verstuurd wordt u op de hoogte gehouden
van diverse zaken die op school spelen.

Website

www.pleiaden.nl

Facebook en Instagram
De school heeft ook een Facebook en een
Instagram pagina die u kunt vinden via de
website van de school.

Afmeldingen
Als uw kind in het begin erg moe is, laat hem
dan een dag(deel) thuis. Als uw kind vier is, is

het nog niet leerplichtig. Heeft uw kind het
nodig om uit te slapen? Laat hem dan lekker
rusten! Wel graag even bij afwezigheid
berichten via Parro naar de leerkracht.

Vakantierooster
Het vakantierooster voor 2021-2022 is als
volgt:
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie: 24 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari
Paasweekend: 15 t/m 18 april
Meivakantie: 25 april t/m 06 mei
Hemelvaart: 26 mei
Pinksteren: 6 juni
Zomervakantie: 15 juli

Studiedagen team; vrije dagen
leerlingen
Het team schoolt zich regelmatig bij. De
leerlingen van onze school zijn dan vrij.
De studiedagen voor 2021-2022 zijn:
maandag 13 september 2021
vrijdag 15 oktober 2021
vrijdag 03 december 2021
maandag 31 januari 2022
vrijdag 18 februari 2022
dinsdag 07 juni 2022
woensdag 8 juni 2022
donderdag 9 juni 2022
vrijdag 10 juni 2022

Ik wil nog meer weten, wat nu?
Als uw vraag niet beantwoord is kunt u o.a. de
schoolgids downloaden op www.pleiaden.nl.
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd op onze
school toe!
Team groep 1-2 de Pleiaden

