Waar krijgt u als ouder van een kleuter mee te maken?
Aanmelding nieuwe leerlingen
Kleuters worden meestal per schooljaar aangemeld; de uitnodiging tot aanmelden gaat uit van de
gemeente. Aangeschreven worden ouders van kinderen die vier jaar worden in de periode van 1
augustus t/m 31 juli van het komende schooljaar. Uiteraard is er bij bv. verhuizingen de gelegenheid
om ook tussentijds aan te melden. Een aanmeldingsformulier vindt u op onze website onder het tabblad
ouders (downloads) of u vult het aanmeldingsformulier online in.
Huisbezoek
Alvorens een kleuter op school komt, wordt er een huisbezoek afgelegd. Op deze manier kan de kleuter in de eigen omgeving
alvast kennismaken met de nieuwe juffrouw. De ervaring is, dat de kleuter de eerste schooldag dan wat minder onwennig de
klas binnenkomt, want de juf is al een beetje bekend bij het kind. Tevens kunnen de ouders en de juf informatie uitwisselen; de
ouders over hun zoon/dochter en de juf over de gang van zaken op school.
Kijkochtend
Wanneer een kleuter twee maanden of langer op school zit en al gewend is, wordt één van de ouders in de gelegenheid gesteld
om een ochtend in de klas te komen kijken. U kunt op deze manier een beetje een idee krijgen van wat de kinderen zoal doen
op school. Zo begrijpt u uw kind ook wat beter als hij of zij over school vertelt.
Binnenkomen
Alle kleuters komen 's morgens binnen via de ingang van de kleuterspeelplaats. We openen de deur omstreeks 8.35 uur. De
kleuters mogen naar hun groepslokaal worden gebracht, waar zij een boekje kunnen pakken om dit op hun eigen plaats te gaan
lezen. De speelplaats is open vanaf 8.30 uur 's morgens en vanaf 13.00 uur 's middags. In het kader van de verzelfstandiging
vragen wij u de 5- en 6-jarige kleuters zoveel mogelijk vanaf de brug alleen naar school te laten lopen.
Ophalen
Zowel aan het einde van de ochtend-, als aan het einde van de middagschooltijd brengen de leerkrachten van groep 1 en 2
de kinderen naar de brug. Om chaotische toestanden tussen fietsers en voetgangers te voorkomen, vragen wij u om naast de
brug te wachten op uw kleuter. Zo blijft de Mr. Postlaan vrij voor vertrekkende kinderen van beide scholen. Wij willen er met
nadruk op wijzen, dat het gevaarlijk is om uw kind op te wachten aan de overzijde van de Kluisweer. Tevens vragen we u,
indien u met de auto komt, niet te dicht bij de brug te parkeren. Op het trottoir langs de sloot is volop ruimte. Let u er s.v.p.
ook op dat de kinderen zoveel mogelijk aan de trottoirkant in- of uitstappen. Kleuters die alleen naar huis gaan, worden door
de leerkracht overgezet.
Fietsen
Door de enorme groei van het aantal fietsen op het schoolplein, de aansprakelijkheid en ruimtegebrek, willen we u zéér
vriendelijk verzoeken om fietsen (en steppen e.d.) zoveel mogelijk thuis te laten. Meegebrachte fietsen worden geparkeerd
langs het pad vanaf de brug.
Pauze
Voor de ochtendpauze kunt u uw kleuter een afsluitbare beker met melk of iets anders meegeven. Denkt u eraan de naam op
de beker te zetten. Geeft u fruit mee, doet u dit dan eventueel in een zakje met daarop de naam. Dit voorkomt verwarring of
huilpartijen.
Snoep | Verjaardagen
Wij zien liever geen koek of snoep op school. Dit geldt ook voor het trakteren ter gelegenheid van een verjaardag. Afspraak is,
dat een snoeptraktatie niet tijdens de les wordt uitgedeeld, maar na schooltijd wordt meegegeven. Als uw kind jarig is, mag
het in zijn of haar eigen groep trakteren. De kleuters mogen zich ook door alle leerkrachten laten feliciteren. Willen de kinderen
hun eigen leerkracht trakteren, dan bevelen wij u een geldelijke bijdrage voor ons adoptieproject "Stichting Vamos" van harte
aan. Deze stichting voert ontwikkelingswerk uit in Garanhuns, een stad in Brazilië.
Gymbroekjes
Wij verzoeken u voor de gymles in de kleutergroepen een blauw broekje aan te schaffen en dit duidelijk van een naam te
voorzien. De broekjes blijven het hele jaar op school en worden regelmatig gewassen.
Familieleden
Als een familielid (vader, moeder, oma, opa) jarig is, dan kan hiervoor op school iets gemaakt worden. Wilt u dit wel tijdig en
schriftelijk laten weten aan de betreffende leerkracht van uw kleuter.
Oudergesprek
Aangezien de meeste kleuters elke dag worden gebracht en gehaald, doet zich vaak de gelegenheid voor om even naar uw
kind te informeren. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de juffrouw. Wilt u echter een keer rustig over uw kind praten, maakt u
dan een afspraak met de leerkracht. Dit gesprek zal doorgaans na schooltijd kunnen plaatsvinden.
Informatieavond
Deze avonden worden in het begin van het schooljaar georganiseerd. U krijgt dan informatie over het lesprogramma en de
diverse activiteiten die in de groep plaatsvinden.
Nieuwsbrief
Elke maand proberen we een Digiflierefluiter uit te brengen, een kleine nieuwsbrief die via de mail wordt verspreid. Is er
bijzonder nieuws te melden, dus nieuws dat niet kan wachten op de eerstvolgende uitgave van de Digiflierefluiter, dan doen
wij dat met een aparte brief via de mail.

Spreekuur (10-minuten-gesprekken)
Ieder jaar stellen we twee spreekuren vast, waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om met ons te spreken over de resultaten
en de vorderingen van uw kind(eren). Het is ook een gelegenheid om nader kennis te maken of elkaar over iets te informeren.
Deze spreekuuravonden gelden niet als uw kind korter dan een half jaar op school zit. De kinderen krijgen van tevoren een
briefje mee naar huis, waarop u kunt aangeven of u van deze gelegenheid gebruik wilt maken.
Schoolgids
Deze ontvangt elke (toekomstige) ouder van de Aloysius één keer per schooljaar. De gids geeft niet alleen een goede impressie
van onze school, maar bevat ook een kalender met alle belangrijke activiteiten. Handig om thuis op te hangen!
Website
Op onze website (www.aloysiusmaasland.nl) vindt u een scala aan wetenswaardigheden over en van onze school. Formulieren
en diverse informatie kunt u downloaden via het tabblad ouders (downloads).
Op de website vindt u ook verslagen en foto's van alle activiteiten, maar tevens een agenda en de Digiflierefluiters
(nieuwsbrieven) van het lopende schooljaar. Ook ouders kunnen kopie aanleveren bij de leerkrachten of via e-mail.
Slecht weer
In de herfst en de winter komen de kinderen wel eens binnen met vuile c.q. natte schoenen of laarzen. Dit schoeisel moet dan
op de gang blijven. In deze periode is het misschien raadzaam uw kind van pantoffels te voorzien. Een merkteken in laarzen en
pantoffels kan zeker handig zijn.
Afwezigheid melden (ziekte, tandarts, dokter e.d.)
Als uw zoon of dochter ziek is, wilt u ons dit dan vóór schooltijd laten weten. U kunt ons het beste mailen via de mailboxen op
onze website. Een briefje of telefoontje volstaat natuurlijk ook. Wij willen in ieder geval altijd graag weten waar onze kinderen
zijn. Ook voor korte mededelingen aan de leerkrachten adviseren wij u om de mailboxen te gebruiken.
Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf om groepsfoto's te maken. Voor de portretten hanteren we een tweejaarlijkse cyclus. Het
ene jaar maakt de fotograaf ónder schooltijd van álle kinderen een individuele portretfoto, het andere jaar alleen van de
leerlingen van groep 8 (bij wijze van afscheid). In dat jaar hebben wel álle ouders de mogelijkheid om ná schooltijd via de
ouderraad bij de schoolfotograaf een familieportret te laten maken. Broertjes en zusjes gaan dan samen op de foto en alleen
de enig kinderen mogen individueel. De ouderraad neemt in dat jaar de organisatie op zich voor de planning en uitvoering van
deze fotosessies die voornamelijk op een woensdagmiddag plaatsvinden.

