Beste ouders/verzorgers,

Welkom op de Prinses Beatrixschool! Uw kind komt voor het eerst bij ons in de klas of start aan een nieuw kleuterjaar bij
ons op school. Graag willen wij u informatie geven, speciaal gericht op de groepen 1 en 2. Mocht u, na het lezen hiervan,
nog vragen hebben, dan kunt u hiermee uiteraard altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Twee keer per schooljaar is er in de kleutergroepen een informatie avond. Deze avonden zijn meestal in oktober en in
maart, u ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. Wanneer uw kind start op onze school ontvangt u een uitnodiging om
deel te nemen aan Parro. Via deze app kunt u communiceren met de leerkracht en met andere ouders. Ook veel
informatie vanuit de school wordt via deze app verspreid.
Onze school heeft ook een website: www.beatrixschoolgoes.nl
Hier kunt u de schoolgids en de jaarplanner downloaden. Op de jaarplanner staan vakanties, studiedagen enz. Zodra uw
kind is aangemeld op school, ontvangt u maandelijks een email met een link naar de nieuwsbrief.
Hieronder wat praktische punten:
○

Als uw kind in groep 1/2 komt is het de bedoeling dat hij/zij voor de ochtendpauze wat te eten (het
liefst fruit) en drinken meeneemt.

○

Ieder kind krijgt een eigen kapstok met een naamsticker. Hier mag het zijn/haar jas en tas ophangen.

○

Voor de gym vragen wij of u gymschoenen, voorzien van naam, mee wilt geven aan uw kind.
Gymkleding is niet nodig. De gymschoenen blijven op school.

○

Het gebruik van een luizenzak/cape is niet verplicht op school. Het mag uiteraard wel.

○

Graag vragen wij u ook om reservekleding (onderbroek/broek en sokken) mee te geven aan uw kind
voor eventuele ongelukjes.

○

De meeste informatie vanuit school wordt via Parro of per e-mail doorgegeven. Briefjes en folders die
worden meegegeven aan de kinderen, hangen ook regelmatig aan het lijntje boven de kapstokken in de
gang. Zo kunt u nagaan of u iets gemist heeft.

○

Als u onverhoopt te laat op school bent, vragen wij u uw kind zelfstandig naar binnen te laten gaan.

○

De schooltijden zijn als volgt: van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30u. en 14.00u.
Alle kinderen eten tussen de middag in de klas met de eigen leerkracht. De kinderen brengen de lunch
van thuis mee (boterhammen met wat te drinken, liever geen snoep). We proberen erop te letten dat
ieder kind minimaal 1 boterham heeft gegeten en de beker leeg heeft gedronken.

○

De schooldeur wordt ’s morgens om 08.20u. geopend. Tot die tijd kunt u op de stoep wachten in het
vak van de groep van hun kind. Vanaf 8.20 uur zijn de kleuterleerkrachten op het voorplein aanwezig en
mogen de kleuters naar het vak lopen waar hun eigen leerkracht staat. Ouders nemen afscheid op de
stoep en gaan daarna gelijk naar huis.

○

Bij het ophalen kunt u als ouders/verzorgers op het kleuterplein wachten in het vak van de klas van uw
kind vanaf ongeveer 13.50 uur (als het plein leeg is) tot uw kind naar buiten komt. Dit gebeurt bij de
buitendeur van de klas waar uw kind les krijgt. Kinderen van de BSO blijven binnen tot ze worden
opgehaald. Zo behouden u en wij het overzicht.

○

Bij warm en zonnig weer vragen wij u om uw kind ’s ochtends thuis al in te smeren met
zonnebrandcrème. Indien nodig kunnen de kinderen zich, met hulp uiteraard, tussen de middag nog een
keer insmeren. Mocht uw kind in verband met een allergie een speciaal zonnebrandmiddel gebruiken,
dan kunt u daarvoor een flesje afgeven bij de leerkracht (graag de naam van het kind op de fles zetten).
Ook bij regen of kou proberen we zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan. Slecht weer
bestaat immers niet! Wilt u bij regenachtig weer en op koude dagen rekening houden met de kleding
die uw kind aan heeft naar school? Zeker bij regen is regenkleding en eventueel een set droge kleding
in de tas fijn!

○

Een aantal keer per jaar is er in de kleutergroepen een speelgoeddag, op die dag mogen alle kinderen
speelgoed van thuis meebrengen om mee te spelen. Op andere dagen vragen we u om het meebrengen
van speelgoed naar school zo veel mogelijk te beperken. In verband met de Corona maatregelen zijn er
voorlopig nog geen speelgoed dagen.

○

In verband met de veiligheid mogen de kinderen uit de kleutergroepen tijdens het buitenspelen niet op
van thuis meegebrachte steppen en fietsen rijden. Een aantal keer per jaar organiseren we in de
kleutergroepen een zogenaamde “wieltjesdag”. Op deze dag mogen de kleuters een step of fiets
meenemen en ermee spelen onder schooltijd. De data van deze wieltjesdagen zullen vooraf door de
groepsleerkrachten met u worden gedeeld. Mocht uw kind op de fiets of step naar school komen dan
verzoeken we u deze te parkeren in de fietsenstalling van de school.

○

Mede vanwege de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen bij de school, stimuleren we ouders om
zoveel als mogelijk is op de fiets naar school te komen. Wanneer u met de auto komt, mag deze alleen
in de parkeervakken worden geparkeerd. Voor de school wordt gebruik gemaakt van een kiss-and-ride
zone. Hier mogen auto’s kort stilstaan om de kinderen te laten uitstappen.

○

De kinderen kunnen thuis dit schooljaar gratis gebruik maken van Gynzy kids. Ieder kind krijgt hiervoor
een briefje mee naar huis. U kunt inloggen via de QR code op het briefje of via de eigen gebruikersnaam
of het wachtwoord die ook op het briefje staat. Uiteraard is het geen verplichting om thuis met het
programma te werken, kinderen mogen het doen als ze het leuk vinden. Dit schooljaar gebruiken we als
pilot om hiermee te experimenteren. Vanaf het moment dat kinderen 4 jaar zijn, kunnen ze hieraan
deelnemen en ontvangen ze een briefje met inloggegevens van de leerkracht voor thuis.

We hopen u op deze manier de meest relevante informatie te hebben gegeven.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan horen we het graag!

Met vriendelijke groet,
de juffen van de groepen 1 en 2

