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Inleiding 

 
In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. 

Indien u meer informatie wilt over de school, verwijzen wij u naar de schoolgids.  

De school geeft elk jaar een kalender uit. Op deze kalender kunt u de volgende zaken vinden:  

vakanties,  studiedagen, data van de oudergesprekken,  ouderinlopen en natuurlijk onze 

activiteiten / feesten.  

De schoolgids, de digigids en de jaarkalender staan op de website van de Marcusschool 

(marcus.ksu-utrecht.nl) en zijn ook af te halen bij de conciërge van de school. 

Als u vragen heeft waarop u het antwoord niet in het boekje kunt vinden, kunt u die stellen aan 

de bouwcoördinatoren  Bernadet Dankaart (groep 1 en 2), de bovenbouwcoördinator Lisette van 

Dijk (3 t/m 8)  of aan de schoolleider Kristie de Jong. 

 

 

Marcusschool is een Brede School  

 
De Brede School is een samenwerkingsverband van alle Overvecht scholen. Zij besteden 

aandacht aan de volgende onderwerpen: 

o Ouderbetrokkenheid 

o Talentontwikkeling 

o Vreedzame Wijk 

Iedere school werkt dat op zijn eigen manier uit. Hieronder kunt u lezen hoe dit voor de Marcus 

is vormgegeven. 

 

Ouderbetrokkenheid  

We vinden het belangrijk dat ouders weten waar hun kind mee bezig is op school. Om ervoor te 

zorgen dat u op de hoogte bent, worden er voor iedere groep ouderactiviteiten georganiseerd.  

De data voor de ouderactiviteiten kunt u vinden op de jaarkalender en wordt inhoudelijk 

aangekondigd via de Marcuspraatjes. 

We onderscheiden daarin de volgende ouderactiviteiten: 

 

Ouderinloop 

Tijdens deze ouderinloop komt u op school om:  

 mee te doen met uw kind in de klas of met een andere activiteit. 

 informatie te krijgen over het lopende thema of een vakgebied.  

 de opening/afsluiting van een thema bij te wonen. 



 

Marcusinloop 

Een aantal ochtenden en avonden wordt er op school een Marcusinloop 

georganiseerd voor alle ouders van de school.  

 Tijdens dit ontmoetingsmoment, met andere ouders en de  

opbouwwerkster van Wijk en Co, krijgt u informatie en kunt u 

meepraten over diverse onderwerpen.  

 Deze onderwerpen hebben direct of indirect betrekking op de 

ontwikkeling van uw kind. 

 De inhoud van deze ontmoetingsmomenten komt tot stand in 

samenwerking met school, het aanbod van Wijk en Co en andere 

externe organisaties zoals: de GG&GD, de bibliotheek, de politie, 

de sportverenigingen, het UCK enz. 

 

Ouderhulp 

Tevens vragen wij u om hulp bij diverse activiteiten zoals: 

 de jaarlijkse feesten (Sinterklaas, Kerstfeest, Suikerfeest etc.) 

 speciale evenementen (sportdag, zwemles, bezoek aan kinderboerderij, enz.) 

 schoonmaak van materialen in de klas (groep 1 en 2). Bij iedere klas hangt daarvoor 

een inschrijfformulier. 

 

U leest wel dat wij de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs op de Marcusschool erg 

belangrijk vinden. Samen met u gaan we op weg naar een optimale ontwikkeling van uw kind! 
 

 

Talentontwikkeling 

Op de Marcus hebben we de verlengde schooldag (VSD). Dit houdt in dat er ieder schooljaar drie 

cursussen zijn na schooltijd waarvoor de kinderen zich kunnen opgeven. Dit kan gaan over sport, 

ICT, drama, muziek. Doel is om kinderen kennis te laten maken met deze creatieve vakken en zo 

toe te leiden tot een club of vereniging waar hun belangstelling naar uit gaat. Indien er te veel 

aanmeldingen zijn, wordt er een keuze gemaakt. 

 

 

 

Vreedzame School / Vreedzame Wijk 

Misschien heeft u al aan het logo bij de ingang van de school gezien dat wij 

werken met de aanpak van de Vreedzame School. Deze aanpak houdt in dat 

wij in alle groepen elke week een les Vreedzaam geven, waarin we aandacht 

besteden aan het omgaan met elkaar. Daarnaast leren we kinderen hoe zij een 

conflict kunnen oplossen. We streven dan altijd naar een win-win oplossing. In 

de bovenbouw worden mediatoren opgeleid. Deze mediatoren kunnen hulp 

bieden bij het oplossen van een conflict tussen kinderen. 

De aanpak van de Vreedzame School kan alleen maar slagen als ouders en 

school daarin samenwerken. Tijdens de Marcusinloop kunnen ook ouders opgeleid worden tot 

Vreedzame ouder. 

Ook nemen wij deel aan de Vreedzame wijk door het opleiden van wijkmediatoren, acties op het 

gebied van op een Vreedzame manier omgaan met elkaar in de wijk, en zitting te hebben in de 

Vreedzame Kinderraad van Overvecht.  

 

 



Wie werken er in de school?  

 

Schoolleiding 

De schoolleider van de Marcusschool Kristie de Jong is verantwoordelijk 

voor de school en het eerste aanspreekpunt voor ouders en teamleden. 

De school onderscheidt onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3 en 4) 

en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Elke bouw heeft een bouwcoördinator, deze is 

aanspreekpunt voor de leerkrachten uit de desbetreffende bouw en voor 

ouders. Daarnaast zijn zij belast met beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. Voor de 

onderbouw is dat Bernadet Dankaart en voor de midden- en bovenbouw is Lisette van Dijk 

verantwoordelijk. 

 

Zorg 

De school heeft 2 intern begeleiders en een remedial teacher. 

De taak van de interne leerlingbegeleider bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de 

leerlingbegeleiding in de school.  

De remedial teacher onderzoekt leerlingen met specifieke problemen en stelt handelingsplannen 

op. De uitvoering ligt soms bij de RT-er, soms bij de leerkracht of bij beiden.  

Onze zorg is ook uw zorg! We streven naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind, en 

dat doen we in samenwerking met u! De school heeft dit vastgelegd in een protocol. 

 

Leerkrachten 

Elke groep heeft 1 of 2 leerkrachten. Op de website kunt u lezen welke leerkracht welke groep 

heeft. 

In de kleutergroepen zijn de hele week 2e leerkrachten werkzaam. Zij werken met kleine 

groepjes kinderen zowel in als buiten de klas. De activiteiten die dan aan bod komen zijn 

ondersteunend aan het thema dat op dat moment in de groepen gedraaid wordt en zijn gericht op 

taalstimulering en woordenschatuitbreiding. Deze ondersteuning geldt voor alle kleuters. 

Als er nog ruimte in het rooster van de 2e leerkrachten is zal bekeken worden of er met kinderen 

die logopedie hebben op school geoefend kan worden. Het is dan wel de bedoeling dat de oefen- 

map daarvoor mee naar school genomen wordt. 

 
Vakleerkrachten 

Muziek en beweging 

De groepen 3 t/m 8 krijgen allemaal 1 keer in de week muziekles van 

een vakleerkracht muziek.  

 

Sport 

De kleuters krijgen 1 keer in de week  gym van een gespecialiseerde 

leerkracht. Dit gebeurt in kleine groepjes van ongeveer 12 leerlingen.  

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2x in de week les van een 

vakleerkracht. 

Groep 4 heeft elke week schoolzwemmen. Zij hebben 1x in de week 

gymles. 

 

Conciërge  

Er is een conciërge werkzaam. Zij voert allerlei praktische taken uit, zodat alles vlot kan 

verlopen.  

 

 



Afspraken en regels in en rond het schoolgebouw  
Hieronder de belangrijkste regels en afspraken die wij hanteren in en rond de school: 

-Om 8.20 gaat de eerste bel. De deuren gaan dan open en alle leerlingen kunnen dan rustig naar 

binnen gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. De lessen gaan dan starten. Dat betekent dat de 

deuren naar de klassen dicht gaan. Mocht u later zijn, dan kunt u via de hoofdingang naar binnen.  

-Als u een gesprek wilt met de leerkracht, maakt u hiervoor dan een afspraak, het liefst na 

schooltijd. 

-Op het schoolplein wordt niet gefietst, ook oxboards en Wheelies zijn niet welkom. 

-Voor en direct na schooltijd wordt er niet gevoetbald op het plein. 

-Op de Marcus eten we om 10.00 uur in principe alleen fruit en/of groenten. 

Alle kinderen krijgen hiervoor een speciaal fruitdoosje. Indien uw kind hier niet 

genoeg aan heeft, mag naast het fruit/groente een gezonde boterham mee worden gegeven. 

 

Schooltijden  
De school heeft als schoolrooster het 5 gelijke model.  

De schooltijden zijn als volgt: groep 1 t/m 8 alle dagen van 8.30 uur tot 14.15 uur 

 

Vakanties en vrije dagen 2018-2019 
Hieronder vindt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen voor het komend 

schooljaar. 

 
Vakanties  

Herfstvakantie Maandag 22 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018 

Kerstvakantie Maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 

Krokusvakantie Maandag 25 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019 

Meivakantie Vrijdag 19 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019 

Hemelvaartvakantie Donderdag 30 mei 2019 t/m maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie Maandag 22 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019 

 

   

Studiedagen  

Dinsdag 2 oktober 2018 

Woensdag 14 november 2018 

Vrijdag 25 januari 2019 

Maandag 11 februari 2019 

Maandag 25 maart 2019 

Donderdag 20 juni 2019 

Vrijdag 21 juni 2019 

Woensdag 3 juli 2019 

 



 

Rapporten / oudergesprekken 
Vier keer per jaar is er een gespreksmiddag / -avond. De leerkracht praat met de ouders over de 

voortgang van het kind op school en over de vorderingen op het rapport. Het eerste gesprek is 

een kennismakingsgesprek.  
Indien u een leerkracht tussendoor wilt spreken dan kunt u daarvoor een afspraak maken voor na 

schooltijd.  

Er wordt aan het begin van het schooljaar voor alle groepen een ouderinloop gehouden. De 

leerkrachten laten dan een les zien en u kunt de materialen die in deze groep gebruikt worden 

bekijken. 

Ook organiseren we elk jaar een algemene ouderavond voor alle ouders. Wij informeren u/ praten 

met u over een onderwerp dat op school speelt.  

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is een groep ouders die als doel heeft de ouders te betrekken bij het 

schoolgebeuren. Dit gebeurt in samenwerking met het schoolteam. De activiteitencommissie is 

aanspreekpunt voor de ouders. Bij elke activiteit is er een ouder die samen met het schoolteam 

het feest voorbereidt. Bij de uitvoering van de activiteiten worden ouders gevraagd (o.a. via de 

Marcuspraatjes) om mee te helpen. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf aangeven dat u beschikbaar 

bent om te helpen. Wij zullen u dan benaderen.  

De school heeft uw hulp bij de diverse feesten heel hard nodig! 
 

Ouderklankbordgroep 
In schooljaar 2016-2017 hebben we in samenwerking met de Stichting Al Amal een 

ouderklankbordgroep opgezet. Deze groep ouders stelt zich tot doel andere ouders te 

ondersteunen in onderwijszaken, activiteiten te organiseren voor de kinderen en een klankbord 

te zijn voor MR en school. 

 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage door de ouders van kinderen op onze 

school. De ouderbijdrage bedraagt per schooljaar 45 euro per kind  voor de groepen 1 t/m 7 . De 

ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten op school zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 

Pasen en het Songfestival.  Ook wordt elk schooljaar een schoolreisje georganiseerd. Voor de 

leerlingen uit de groep 8 bedraagt de ouderbijdrage 75 euro. Zij gaan niet op schoolreisje maar 

op schoolkamp (3 dagen).  

Indien u in het bezit bent van de U-pas kunt u er voor kiezen de ouderbijdrage te betalen via de 

U-pas, de gemeente Utrecht betaalt de bijdrage voor u. U dient dan wel de U-pas te tonen zodat 

wij het nummer kunnen noteren. 



Informatie voor ouders 

De informatie voor ouders verloopt via de website en social schools van de Marcusschool. Op 

deze website/app staan berichten over de groep van uw kind. Als u de uitnodiging accepteert, 

krijgt u een melding op het moment dat wij een bericht plaatsen op deze website.  

Het inloggen bij Social Schools gaat als volgt: 

1. Ga naar www.ksu-marcus.nl 

2. Rechts bovenaan kunt u klikken op inloggen ouderportaal.  

3. Dan komt er een nieuw scherm: U kunt nu inloggen en u krijgt toegang tot de website van de 

groep van uw kind.  

Ontvangt u geen e-mail met een link naar Social Schools? Geef dan u mail adres mee aan uw kind 

zodat wij u kunnen toevoegen. We zien u graag op ‘Social Schools’ !  

Het is dus heel belangrijk dat u controleert of u toegang heeft tot Social Schools, anders mist u 

alle belangrijke informatie! 

 

Tot slot 
Wij hopen dat u door het lezen van dit boekje voldoende geïnformeerd bent over de praktische 

zaken op de Marcusschool. Wij wensen u en uw kind een fijne tijd op de Marcusschool. Wellicht 

treffen  wij elkaar op een van onze contactmomenten. 

 

Kristie de Jong, Schoolleider Marcusschool 



Informatie groepen 1 en 2 
 

Wanneer uw kind 4 jaar wordt zal het naar de Marcusschool komen. Een nieuwe 

stap in het leven van het kind maar ook voor u als ouders/verzorgers. De start 

van de schoolloopbaan van uw kind. Het is belangrijk dat u weet wat uw kind en u 

te wachten staat. Hieronder informeren we u over de specifieke zaken in de 

groepen 1 en 2. 
 

In welke groep gaat uw kind starten? 
Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt mag het bij ons op school komen. De kinderen stromen 

als volgt bij ons de Marcusschool binnen: 

 Kinderen geboren tussen 01 juni – 01 oktober   starten in groep 1 vanaf het begin van 

het schooljaar. 

 Kinderen geboren na 01 oktober en voor 01 januari  starten in de aanvangsgroep en 

worden qua ontwikkeling goed gevolgd i.v.m. overgang naar groep 1 aan het einde van het 

1e schooljaar. 

 Kinderen geboren na 01 januari  starten in de aanvangsgroep en gaan na het schooljaar 

door in groep 1. 

Overgang van de ene groep naar de andere groep wordt in diverse gesprekken met de ouders 

gedurende het schooljaar besproken. 

 

Hoe werken we in groep 1 en 2? 
VVE (voor – en vroegschoolse educatie):  

Op de Marcusschool zijn vier Voorscholen (“ de rode, de gele, de groene en de blauwe 

papegaai “). Als team van de Marcusschool zijn wij hier erg blij mee. Op deze manier kan 

aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind gewerkt gaan worden. Hiervoor is 

het team van leidsters en leerkrachten opgeleid en de school is daarvoor ook 

gecertificeerd vanuit de gemeente. Om deze certificering up to date te houden moeten 

de leidsters en leerkrachten geschoold worden, het onderwijs is immers aan diverse 

ontwikkelingen onderhevig. De scholing van onze leerkrachten vindt onder schooltijd 

plaats. Daardoor is uw kind op een aantal dagen in het jaar vrij. Deze studiemomenten 

worden bijtijds in de  Marcuspraatjes aangegeven, maar zijn ook opgenomen in de 

jaarkalender. Houdt dit goed in de gaten en noteer waar nodig in uw agenda!  

 

“ Ik & KO “:  

Op de Voorscholen en de Peuterspeelzaal wordt er gewerkt met de methode “ Puk & Ko “.  

In  de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode “ Ik & Ko”. De methode die op de 

Voorschool/PSZ gebruikt wordt is een voorloper van de methode  die gebruikt wordt in 

de groepen 1 en 2.  Zo wordt er gewerkt aan een  doorgaande lijn in de hele onderbouw 

van de Marcusschool. Centraal daarin staat Ko, een mooie knuffelpop. Hij beleeft samen 

met de kinderen diverse avonturen. Alle activiteiten die in de groepen gedaan worden 

hebben als doel de Nederlandse taal van de leerlingen te stimuleren en te verbeteren.  

Daarbij neemt het onderdeel woordenschatonderwijs een zeer grote plaats is. Om aan te 

sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen zal er het gehele jaar 

door thematisch gewerkt worden. U zult dan ook zien dat de klassen om 

de 5 a 6 weken een ander uiterlijk krijgen. Alle activiteiten in de groep 

worden omgebouwd naar het thema zodat de leerlingen bij alle 



activiteiten die ze doen steeds met de aangeboden woorden en taal bezig zijn.  Dit vindt 

plaats door de taal:  

 Aan te bieden  (verhalen/prentenboeken/liedjes/versjes/enz.). 

 Visueel te maken     (woordkaarten/materialen in de klas).   

 Te benoemen en na te zeggen (horen van de leerkracht). 

 In communicatie met elkaar naar voren te laten komen  

           (thematisch aangepaste hoeken/rollenspel). 

 

Met andere woorden: Het kind krijgt een heel taalbad over zich heen gedurende de tijd 

dat hij op de Voorschool en in groep 1 en 2 zit.  

Op deze manier proberen we de volgende doelstellingen bij de leerlingen te bereiken: 

 Het vergroten van de woordenschat. 

 Het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal. 

 Het vergroten van de eigen taalvaardigheid.    

 Het vergroten van een beter begrip van de Nederlandse taal. 

De kinderen zijn erg enthousiast en de leerkrachten zijn zeer gemotiveerd om zo te 

werken! 

 

Wereld in getallen 

Naast de taalmethode van “ IK en KO ” werken we op school ook met de rekenmethodes  

“ Wereld in Getallen & Rekenrijk ”. Deze rekenmethodes bevatten rekenlessen die 

aansluiten bij dezelfde thema’s als de taalmethode en deze sluiten qua taal precies op 

elkaar aan. Tijdens een thema worden beide methodes dan ook naast elkaar ingezet.  Ook 

in de rekenmethodes speelt de taalontwikkeling een grote rol. Naast het ‘gewone’  

taalaanbod, komt nu ook de ‘rekentaal’ (met begrippen als meer, minder, meten, eerste, 

laatste, etc.) naar voren. 

 

Op de Marcusschool hebben we klank- en rekenkasten in de groepen 1 en 2. Deze 

kleurrijke kasten bestaan uit verschillende laatjes. Elk laatje bevat een, voor de kinderen 

erg aantrekkelijk, voorwerp.  Elk laatje en bijbehorend voorwerp staat voor één bepaald 

reken- of taaldoel.  Dit maakt het voor de kinderen erg herkenbaar. Ze weten dat, als 

laatje 1 met de schoentjes tevoorschijn komt, we gaan lopen op woorden. Komen de claves 

(klankstaafjes) uit laatje 3 tevoorschijn, gaan we woorden in stukjes hakken. 

Door alle laatjes uit beide kasten te gebruiken komen alle reken- en taaldoelen regelmatig 

naar voren.  Beide kasten zijn zo ontwikkeld dat je ze op ieder thema aan kunt passen. Zo 

sluiten ook de klank- en rekenkastactiviteiten aan bij de thema’s van “ IK en KO ”. 

De leerkrachten en kinderen werken met veel plezier uit de klank- en rekenkasten. 

 

            

Contactmomenten ouders 

We vinden het ook belangrijk dat ouders weten waar hun kind mee bezig is op school. Om    

ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent wordt er bij ieder thema 1 keer een  

ouderactiviteit georganiseerd. We noemen dit de ouderinloop en/of informatieochtend.  

Tijdens deze ouderactiviteiten komt u op school om:  

 Mee te doen met uw kind in de klas of met een andere activiteit. 

 Informatie te krijgen over het lopende thema en u krijgt dan een themaboekje mee om 

thuis ook aan de slag te gaan met uw kind. 

 Over diverse onderwerpen mee te praten en informatie op te doen. 

 Een helpende hand te bieden bij eventuele speciale evenementen. 

 de opening/afsluiting van een thema bij te wonen. 



 

Groepsverdeling voor het schooljaar 2018 – 2019: 

Het aankomende schooljaar zal er gewerkt gaan worden met: 

 4 Voorschoolgroepen 

 5 Kleutergroepen   groep 1 en 2 (A t/m E) 

  

 

Regels & afspraken: 

 Uw kind zal voor het eerst naar school komen en misschien nog wat moeite hebben met   

 het wennen. Zeker de eerste paar keer dat uw kind naar school komt is het wenselijk  

 dat u er als ouder even bij blijft. Zo raakt het kind samen met u vertrouwt aan de juf,  

 de kinderen en de klas.  

 

 Loop ook even met uw kind mee naar het toilet zodat het kind weet waar het naar toe  

moet als het naar de wc moet. In de klas hangt daarvoor een wc ketting en staat de wc 

rol die meegenomen kan worden (alles te vinden bij de deur van de klas). 

We merken dat het voor sommige leerlingen nog lastig is om in de wc te plassen. We  

zeggen daarom tegen alle kinderen (dus ook de jongens) dat ze zittend moeten plassen! 

 

 Rond 10.00 uur wordt er in de groep groenten en/of fruit gegeten en wat gedronken.  

Het is niet de bedoeling dat de kinderen dan een hele maaltijd op eten.                         

Het “10.00 uurtje “ is bedoeld als een hapje tussendoor want als het goed is hebben de 

kinderen in de ochtend thuis ontbeten. Alle nieuwe kinderen krijgen van school hun eigen  

groenten/fruitbakje en een waterbidon.  

U kunt het volgende aan uw kind meegeven: 

-Een bidon gevuld met water (half vol = 1x drinken, vol = 2x drinken, dus tevens voor     

      de lunch). Een pakje drinken mag wel, maar heeft niet onze voorkeur. De meeste   

      pakjes bevatten namelijk heel veel suiker. Een pakje melk kan weer wel (u kunt uw   

      kind ook opgeven voor schoolmelk!).  

    - een stukje fruit (appel, schoongemaakte sinaasappel, banaan etc.) 

    - wat van groenten (komkommer, wortel, tomaat enz.)  

 U maakt een keuze uit datgene wat hierboven vermeld is. Uw kind krijgt dus niet van            

alles wat mee!! (iets te drinken en eventueel iets te eten).  

Snoep, koeken en chips worden niet gegeten op school dus geef dit uw kind ook niet    

mee! Mocht het zo zijn dat uw kind niet voldoende heeft aan groenten of fruit dan   

kan er een boterham mee gegeven worden, de groenten of fruit wordt dan wel als    

eerste opgegeten. 

 

 Om alles mee te nemen is het handigste dat u voor uw kind een rugzakje (voorzien van  

eigen naam) aanschaft. Iedere leerling hangt zijn jas aan de kapstok en stopt zijn tas  

in de bak onder de kapstok. 

 

 Als het mooi weer is zullen de kinderen vaak buitenspelen. Wanneer het weer slechter  

wordt dan zal er gespeeld gaan worden in de speelzaal. Daarnaast geeft juf Bernadet   

op maandag gymles aan groep 2 en op vrijdag aan groep 1. De kinderen spelen in hun  

ondergoed in de speelzaal en lopen op gymschoenen. Graag vragen we u om passende  

gymschoenen voor uw kind mee naar school te nemen (liefst met klittenband). Ieder   

kind krijgt op school een gymtas waar hij/zij zijn/haar gymschoenen in kan doen. De  

tassen blijven op school en worden bewaard in een bak. Kinderen zullen zich voor de  

gym moeten aan -en uitkleden. We merken dat kinderen dit nog wel eens moeilijk   



vinden. Thuis kunt u dit met uw kind oefenen  zodat er op school meer tijd overblijft  

om te gymmen. 

 

 Uw kind kan als hij/zij jarig is zijn/haar verjaardag in de 

klas   

vieren. Vaak wordt er door het kind ook wat uitgedeeld. Ook 

hierbij willen we u er op wijzen dat wij liever geen snoep, 

koek en chips op school zien. Er zijn hele leuke traktaties te 

verzinnen van kaas/worst/fruit/groenten/doosje rozijntjes 

enz. Voor ieder kind graag 1 traktatie, dat is meer dan 

genoeg!   

 

 Gedurende het schooljaar zullen veel activiteiten op school  

plaatsvinden. Vaak hebben we daar de hulp van ouders bij 

nodig. We zouden het op school erg leuk vinden als alle 

ouders een keer mee kunnen helpen met een activiteit.  

Denkt u er alvast eens over na wat u eventueel zou kunnen gaan doen voor de school en  

geef aan de leerkracht van uw kind door waar u bij zou willen helpen. Wij zullen er erg  

blij mee zijn!  

In een klas waar veel wordt gespeeld, wordt ook veel vuil gemaakt. Daarom zullen wij u 

vragen samen met de leerkracht de klas van uw kind schoon te houden. In elke groep  zal 

dit op andere wijze gebeuren. Het kan zijn dat u aan het eind van het schooljaar wordt 

gevraagd om te helpen met schoonmaken. Het kan ook zijn dat u in de loop van het 

schooljaar wordt gevraagd. De leerkracht van de groep zal hierin het initiatief nemen.  

Regelmatig vindt er op school een ouderinloop plaats. Ook daarbij stellen wij uw 

aanwezigheid op prijs. Tijdens deze oudercontactmomenten bent u vaak in de groep van 

uw kind aanwezig. We merken dan nog wel eens dat het erg gezellig is om als ouders 

onderling met elkaar te praten. Realiseert u zich wel dat van de kinderen gevraagd wordt 

dat er opgelet moet worden en dat dat veel moeilijker gaat als het onrustig is in de groep. 

Op school zijn diverse nationaliteiten aanwezig, wij vinden het erg prettig dat  er met 

elkaar op school Nederlands gesproken wordt.  Zo kan iedereen volgen waar het over 

gaat. Alvast dank voor uw medewerking! 

 

Veel plezier in groep 1 en 2! 

 

Team Marcus 


