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Welkom

Uw kind zit binnenkort in de middenbouw van onze school. Dit boekje is
bestemd voor ouders van kinderen die uit de onderbouw komen, maar
bevat ook informatie voor ‘zij-instromers’, kinderen die van een andere
school komen. Het is bedoeld om u de eerste periode wegwijs te maken.
Het bevat praktische informatie over de gang van zaken in de
middenbouw. We hopen dat u en uw kind zich daar snel thuis zullen
voelen.

Schooltijden

Groep 3
● maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.45 uur
● woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur
● vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
Groep 4 en 5
● maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.45 uur
● woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur

Ziekmeldingen

Wilt u ziekmeldingen telefonisch doorgeven op 030-2280818, ’s morgens
tussen 08.00 en 08.30 uur. Ook kan dit gedaan worden via Parro. Dan
graag voor 8.00. Als uw kind op school ziek wordt, bellen we u op. We
gebruiken daarvoor de gegevens die u hebt opgegeven via het
noodformulier (zie verderop in dit boekje).

Wat neemt uw kind mee naar school?

● een plantje voor op de tafel van uw kind
● gymkleding en gymschoenen met lichte zolen
● binnenschoenen voor in de klas (geen sloffen). Dit kunnen ook de

gymschoenen zijn
● een stevige schooltas
● op korte dagen: één portie fruit en één beker drinken
● op lange dagen: één portie fruit, brood, twee bekers drinken

Informatieboekje middenbouw 2



De start van de dag

Ouders mogen weer op het schoolplein komen! De kinderen lopen
zelfstandig naar binnen. De leerkrachten zijn om 8.20 uur in de klas. Om
8.30 uur start de les.
Alle kinderen hebben een eigen kapstokhaakje. De jas gaat in de
luizenzak. Fruit, brood en drinken blijven in de tas. De schoenen gaan uit
en de binnenschoenen aan.

Eten en drinken op school

Rond 10.00 uur eten de kinderen fruit met aansluitend een kleine pauze
waarin ze buiten spelen onder toezicht van enkele leerkrachten. Om 12.00
uur eten ze brood.
Op lange dagen spelen de kinderen van 12.15 uur tot 12.45 uur buiten
onder leiding van de leerkrachten. De andere leerkrachten hebben dan
lunchpauze.
Het eten gebeurt altijd in aanwezigheid van de leerkracht. We willen graag
dat de kinderen op school gezond eten. Dit geldt ook voor verjaardag
traktaties!

Het eind van de dag

Normaliter bent u na schooltijd van
harte welkom in de klas. Uw kind
heeft dan de gelegenheid u te laten
zien wat het die dag gedaan heeft.
We hopen dat dit snel weer kan!Nu
kunt u uw kind(eren) op het plein
ophalen.

Uw contact met de leerkracht

Als uw kind 6 weken in de nieuwe groep is nodigen we u uit voor een
uitgebreid kennismakingsgesprek, voor groep 4 en 5 is er na de herfst een
welbevindingsgesprek. Voor gesprekjes of vragen tussendoor kunt u de
leerkracht altijd mailen om een afspraak te maken of een vraag te stellen.
Elke leerkracht heeft een adres als volgt:

voornaam@montessoribilthoven.nl.
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Twee maal per jaar (februari en juni) krijgt u een schriftelijk verslag over
de vorderingen van uw kind. Naar aanleiding van dat verslag zijn de
10-minutengesprekken, indien mogelijk live, waarin we de vorderingen
van uw kind met u bespreken.

Informatie van de school

Onze school maakt gebruik van Parro. Hier staan alle gegevens rondom
school op 1 plek  bij elkaar:  inschrijflijsten als hulpouder bij een activiteit,
planning van oudergesprekken, contactgegevens van klasgenoten, de
kalender en de leerkracht plaatst hier foto’s en weetjes over de de klas.

Als ouder van onze school kunt u inloggen via de inloggegevens die u
vanuit de administratie ontvangt. (indien u niets heeft ontvangen: een
inlognaam en wachtwoord kunt u aanvragen bij onze administratie,
karin@montessoribilthoven.nl).

Algemene informatie vindt u op de website www.montessoribilthoven.nl

In de tweede week is er een informatiemiddag, waarop de leerkracht van
uw kind informatie geeft over de gang van zaken in de groep. Een goed
moment om andere ouders te leren kennen en informatie te horen over
hoe er in de klas wordt gewerkt!

Huiswerk

Als school hebben we ervoor gekozen om kinderen niet structureel
huiswerk te geven. Alleen in bijzondere gevallen wordt in overleg tussen
leerkracht, ouders en kind besloten incidenteel huiswerk te geven. EEn
uitzondering hierop vormt het voorbereiden van een presentatie of
boekbespreking.

Vakdocenten

Elke week hebben de kinderen gymles van een vakleerkracht in de grote
gymzaal van de Van Dijckschool. Elke week geeft de eigen leerkracht een
tweede gym- of spelles op vrijdag. We lopen met elkaar naar de gymzaal.

De kinderen hebben ook dramales, handvaardigheid en groep 3 heeft tot
de herfstvakantie dansles.

Natuurlijk zijn er nog veel meer activiteiten, zoals de kinderboekenweek,
Sinterklaas, Kerst, de boekenbeurs, de avondvierdaagse, de
dansuitvoering van de kleuters op het plein. Wij houden u hiervan op de
hoogte.
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Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties moet u
schriftelijk aanvragen bij de directeur van
de school. Deze formulieren staan op de
website of kunt u aanvragen bij
administratie of directie.

Contact- en hulpouders

De school zou niet kunnen draaien zonder de hulp van ouders. Iedere
groep heeft drie contactouders. Zij helpen bij grote festiviteiten zoals
Sinterklaas, het regelen van uitstapjes en zij organiseren hulp bij
incidentele activiteiten. Bij de start van het schooljaar inventariseren we
aan de hand van een invulformulier uw belangstelling om actief te zijn
binnen de school. Soms vragen we u persoonlijk om ergens mee te
helpen.

Luizen

Elke groep heeft ouders die de kinderen na elke vakantie controleren op
hoofdluis. Als we bij uw kind luizen vinden, nemen we direct contact met u
op en dient u uw kind op te halen. Luizen zijn niet altijd te voorkomen,
maar alert zijn helpt. Controleer daarom zelf uw kind ook regelmatig.
Luizenzakken helpen om de overdracht van luizen te voorkomen. Ze zijn
kosteloos verkrijgbaar bij de leerkracht.

Naschoolse opvang

Onze school biedt naschoolse opvang, wij werken samen met Humankind.
Voor informatie en aanmeldingen zie www.humankind.nl

Formaliteiten

Hieronder vindt u een noodformulier. Maandag krijgt uw kind dit formulier
ook mee naar huis om in te vullen. We krijgen het graag zo snel mogelijk
weer retour!
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Noodgegevens

Het is voor de school het prettigst als u de noodgegevens elk jaar opgeeft.
Graag voor elk kind een apart formulier gebruiken en dit per ommegaande
weer inleveren bij de leerkracht.

Naam leerling:........................................................
telefoon thuis: ……………………...........................................................

Voor- en achternaam vader: ……………………………………………………………………..
mobiel vader: ……………………………………………………………………………………………..
Voor- en achternaam moeder: …………………………………………………………………..
mobiel moeder: ...……………………………………………………………………………………….

Indien ouders niet te bereiken zijn, dan bellen naar:
noodadres 1         ………………………………………………………………………..……………
noodadres 2          ………………………………………………………...………….…...………..

Naam huisarts: …………………………………………tel.: …………………………..………
Naam tandarts: ………………………………..………  tel.: …………………………..………
Medische gegevens van belang voor school:
………………………………..……………………………………………………….….……………………..
………………………………………………………………… …………………………..……..............

Mailadres …………………………………………………………………………………………………….

Gaat uw kind regelmatig naar de BSO? Graag hier de vaste dagen
invullen:
………………………………..……………………………………………………….….……..
………………………………..……………………………………………………….….……..

Mag uw kind gefotografeerd worden voor: ?

● de website van school                                           ja/nee
● de facebookpagina van school ja/nee
● parro, dit is een besloten pagina voor de klas ja/nee
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