Betreft: informatie over het reilen en zeilen in de groepen 1/2.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Graag brengen wij nog wat extra punten onder uw aandacht, nu uw kind bijna naar onze basisschool
o.b.s. Commissaris Gaarlandt gaat.
Brengen
Tussen 8.20 uur en 8.30 uur kunt u uw kind in de klas brengen. Tijdens het brengen is er gelegenheid
voor een korte mededeling met betrekking tot uw kind. Voor andere mededelingen willen wij u
vragen om dat op een ander moment te doen, graag na schooltijd of via de mail. Om 8.30 uur gaan
we beginnen en willen we graag dat de ouders het lokaal verlaten hebben. Het afscheid nemen kunt
u in de klas doen. We willen u vragen om niet voor het raam nog een keer naar uw kind te zwaaien.
Om het overzicht in de klas te houden willen we u vragen om niet op de tafels te gaan zitten. De
buggy’s en kinderwagens graag op de gang laten staan in verband met de ruimte.
Ophalen
Bij het uitgaan van de school worden de kinderen door de leerkracht naar buiten gebracht. De
groepen 1/2 gaan 5 minuten eerder naar buiten, zodat zij de ergste drukte kunnen vermijden. Dit is
dus om 11.55 uur en 15.10 uur.
Kinderen waarvan de ouders niet op tijd zijn, gaan even terug naar de klas. Wanneer uw kind door
een onbekend iemand wordt gehaald, geef dit dan aan de leerkracht door. Ook wanneer uw kind
alleen naar huis mag, is het prettig en veilig om dit door te geven aan de leerkracht.
Fruit
Het eten graag in een bakje meegeven, want dit voorkomt afval en geknoei op de vloer, waar de
kinderen later weer zitten te spelen. De bekers en bakjes graag duidelijk voorzien van een naam.
We willen gezonde voeding zoveel mogelijk stimuleren. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben
we fruitdagen. Het is de bedoeling om op die dagen uw kind fruit mee te geven. Op de andere twee
dagen mag dat natuurlijk ook, graag zelfs. Het fruit wat uw kind niet op krijgt, gaat weer mee terug
naar huis.
Toilet
Het is de bedoeling dat uw kind zelfstandig naar het toilet gaat. Voor een klein ongelukje is het
prettig als er verschoning in de tas zit.
Gymnastiek
Iedere dag gaan de kinderen naar buiten of gaan ze naar het speellokaal in school. Er wordt gegymd
in broek en hemd en op gymschoenen. Speciale gymkleding is niet nodig. Gymschoenen mogen niet
glad zijn en moeten voorzien zijn van klittenband of elastiek. Deze blijven het hele jaar op school.
Wilt u de gymschoenen voorzien van naam en in een eenvoudig tasje stoppen? We gaan ervan uit
dat een kind zichzelf kan aan- en uitkleden (stimuleren van zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid). Let daarbij vooral op de schoenen.

Verjaardagen
Als de kinderen jarig zijn dan mogen zij trakteren. Wij adviseren vooral gezonde traktaties, dat geldt
ook voor de leerkrachten. De jarige mag ook de andere leerkrachten van school trakteren.
Wilt u uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje niet op school uitdelen? Dat kan vervelend zijn voor
sommige kinderen die niet worden uitgenodigd. De verjaardag van de leerkracht wordt gevierd
tijdens de meester- en juffendag.
Fietsen
De fietsen graag stallen in de aangewezen fietsenrekken. Er mag niet gefietst worden op het plein.
Bijzonderheden
 Zijn er zaken rondom gezondheid en privéomstandigheden van uw kind die belangrijk zijn
voor de leerkracht om te weten, dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. Uiteraard gaan
we vertrouwelijk met de informatie om.
 8 keer per jaar hebben we een spreekavond. U zult de eerste keer door de leerkracht
uitgenodigd worden. Voor de andere keer kunt u dit zelf aangeven op het spreekavondbriefje
dat u krijgt.
 Gevonden voorwerpen verzamelen wij in bakken bij de computers bij groep 3.
 Iedere woensdag na een vakantie vindt er een hoofluiscontrole plaats.
 Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen naar school. Er is op school voldoende
materiaal aanwezig waarmee de kinderen kunnen spelen.
Hopelijk hebben we u voldoende informatie gegeven. Voor verdere informatie verwijzen we u naar
de schoolgids en de nieuwsbrief op onze website www.obscommissarisgaarlandt.nl
Met vriendelijke groeten,
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