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VOORWOORD
Naar de basisschool gaan is een hoogtepunt in het leven van uw kind, maar ook voor u als ouder
breekt er een nieuwe periode aan.
Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat zijn er vaak nog veel zaken onduidelijk. U
komt voor het eerst als ouder* op een basisschool.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt bij ons op school. Daarvoor neemt de
leerkracht de tijd voor iedere nieuwe leerling.
Voor u als ‘nieuwe ouder’ willen wij ook de tijd nemen.
Om u op een snelle manier thuis te voelen bij ons op school, is het prettig om van alle praktische
zaken rondom het schoolleven van uw kind op de hoogte te zijn.
Met dit ‘kleuter-ABC’ hopen wij dat u snel thuis raakt in de dagelijkse gang van zaken bij ons op
school. Behalve in dit ‘kleuter-ABC’ kunt u ook informatie vinden in onze schoolgids en op onze
website www.wilhelminaleerdam.nll.
Wij vinden de betrokkenheid van ouders bij onze school belangrijk voor de optimale ontwikkeling
van uw kind. Met dit ‘kleuter-ABC’ willen wij een eerste stap zetten.
Wij proberen hiermee volledig te zijn, maar realiseren ons ook, dat er altijd vragen en of
onduidelijkheden blijven. U kunt altijd bij ons terecht met vragen. Het gaat om uw kind en dat is
altijd belangrijk!

Namens het team,
Siri Muilenburg, directeur

* Op elke plaats in dit document waar het woord ouder staat,
kunt u ook het woord verzorger lezen.
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BRENGEN
U mag uw kind in de klas brengen. Wij verzoeken belangrijke informatie die u aan de leerkracht door
wilt geven kort te houden. De leerkrachten hebben hierdoor meer tijd voor de opvang van de
kinderen. Verder vragen wij u om bij het brengen maar kort in de klas te blijven zodat er na de bel
snel met de geplande activiteiten gestart kan worden. Dit in het belang van effectieve onderwijstijd.
Voor kwesties die meer tijd vragen kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.
In deze coronatijden brengt mogen ouders helaas niet de klassen in.
CHROMEBOOKS
De kinderen worden al van jongs af aan vertrouwd gemaakt met het werken met een chromebook
en andere devices. Alle chromebooks zijn aangesloten op internet; via een filter zijn websites die niet
voor kinderen bedoeld zijn afgeschermd. Verder is er in de kleuterklassen een touchscreen
aanwezig, dat zowel door de leerkracht als door de leerlingen wordt gebruikt.
EHBO
In onze keuken staan meerdere EHBO-dozen. De inhoud van deze dozen wordt regelmatig
gecontroleerd en aangevuld. Naast gediplomeerde EHBO-ers, heeft onze school ook verschillende
teamleden die er speciaal in geschoold zijn om snel en accuraat te kunnen optreden bij ongevallen
(bedrijfshulpverleners).
ETEN EN DRINKEN
De kinderen krijgen de gelegenheid om tijdens de ochtendpauze in de klas iets te eten en/of te
drinken. Wij willen gezond eetgedrag bevorderen. Omdat de tijd in de ochtendpauze beperkt is, is
drinken en fruit óf een boterham óf een koek genoeg. Wilt u dit eten en drinken in een tas met de
naam van uw kind meegeven? Op woensdag hebben wij een Gruit-dag ingesteld. Alle kinderen
hebben dan fruit of groente bij zich.
FIETSENSTALLING
De kinderen kunnen hun fiets op de gemarkeerde plaats op
het kleuterplein neerzetten. De kinderen die als eerste komen
graag de fietsen achteraan zetten.
School is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of
diefstal.
FIETSSLEUTELS
Om zoekraken zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen de
kinderen hun fietssleutels in een speciaal daarvoor bestemd
bakje of kastje in de klas leggen.
FOTO’S
Er zijn vaste ouders, die bij alle bijzondere schoolactiviteiten foto’s maken. Een kleine selectie van die
foto’s kunt u na iedere activiteit op de website vinden. Ook maken de leerkrachten regelmatig foto’s,
deze delen we met u via Social Schools. On online platform, waarmee wij communiceren met
ouders.
In 2016 is het foto- en beeldbeleid vastgesteld. Aan alle ouders wordt bij het inschrijfformulier
toestemming gevraagd voor intern en extern gebruik van foto’s.
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FYSIOTHERAPIE
Wanneer een leerling problemen ondervindt op het gebied van leren schrijven of motoriek, kunnen
we een beroep doen op een kinderfysiotherapeut van een vrijgevestigde praktijk. Deze komt dan
eventueel op school voor onderzoek en behandeling.

GLASSTADMARS
De jaarlijkse glasstadmars is een happening waar we als school aan meedoen. Uw kind kan met de
school 3½ km lopen. We vragen hierbij de hulp van ouders voor de begeleiding van de kinderen. U
wordt hierover tijdig geïnformeerd door de OR.
GYMMEN
In de school hebben wij een speellokaal. Afhankelijk van het weer, spelen
de kinderen hier regelmatig. Voor het spelen in het speellokaal is het
prettig dat de kinderen gymschoen op school houden. Het liefst zien we
schoeisel met stroeve zolen en met elastiek of klittenband;
buitengedragen schoeisel en schoenen met zwarte zolen zijn niet
toegestaan.
HOOFDLUIS
Alle kinderen worden elke woensdag na een vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door
een team van vrijwillige luizenmoeders. Wanneer er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd,
stelt de leerkracht of de directeur de ouders van het betreffende kind op de hoogte, zodat het kind
zo snel mogelijk kan worden behandeld. Verder krijgen alle kinderen uit de groep een briefje mee,
zodat andere ouders weten dat er in de klas van hun kind hoofdluis is aangetroffen. Op deze
woensdagen graag geen speldjes en haargel.
HULPOUDERS
Wanneer u tijd en zin heeft kunt ook u hulpouder worden, om zo de juf of de school te
ondersteunen bij activiteiten. De klassenouders vragen regelmatig om hulp. U kunt contact
opnemen met een lid van de OR. De namen van de klassenouders staan vermeld in de schoolgids.
INFORMATIE
U ontvangt de informatie van school zoveel mogelijk via de mail. Het is daarom belangrijk dat u een
mailadres aan de school doorgeeft waar u regelmatig op kijkt. Belangrijke zaken worden ook per
brief aan de kinderen meegegeven. Wanneer u het bij school bekende mailadres wilt wijzigen kunt u
dit doorgeven aan de leerkracht.
Eén keer per kwartaal verschijnt de MINA, dit is de informatiebrief van onze school.
Zaken die de eigen groep aan gaan kunt u terugvinden op het prikbord wat bij alle kleutergroepen
bij de ingang van het klaslokaal hangt.
Per thema ontvangt u een themabrief (zie ook project).
KERST
Kerst vieren we om het jaar met de hele school en alle ouders in de kerk. Het andere jaar vieren we
de kerstviering in de eigen klas, zonder ouders, of met meerdere groepen van de school tegelijk.
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KERSTKAARTEN
Elk jaar vinden de kinderen het weer leuk elkaar een kerstkaartje te geven rond de feestdagen. Een
dringend verzoek of u dit buiten op het schoolplein na schooltijd wilt doen, zodat de kaarten gelijk in
de tassen gestopt kunnen worden. Denkt u er ook aan hoe het voor kinderen is wanneer enkele
kinderen wel een kaart krijgen, maar zij niet …
KINDERBOEKENWEEK
(Voor)lezen vinden wij erg belangrijk. Kinderen komen op deze manier in aanraking met veel nieuwe
woorden en leren dat lezen leuk is. Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij extra aandacht aan
lezen. Wij organiseren dan diverse activiteiten die aansluiten bij het thema van de
Kinderboekenweek.
KLASSENOUDERS
Elke groep heeft één klassenouder. Een klassenouder is een lid van de ouderraad (OR) en heeft
meestal een kind in de groep. De klassenouder biedt ondersteuning aan de groepsleerkracht en de
OR. Wilt u ook klassenouder worden? Neemt u dan contact op met een van de leden van de OR.
KIJK-/INFORMATIEAVOND
Aan het begin van het schooljaar is er een kijk-/informatieavond. Met daarbij vooral aandacht voor
de specifieke zaken die gelden voor de groep van uw kind. U kunt deze avond kennis maken met de
leerkrachten en wij vertellen met welke methodes en materialen wij werken en hoe de week- en
jaarplanning er uitziet.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten en heeft advies- en instemmingsbevoegdheden
over zaken als onderwijskundige doelstellingen, de schoolgids, het schoolplan, het zorgplan, het
aantrekken van nieuw personeel, de wijze waarop het geld besteed wordt, de communicatie en alles
wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid en hygiëne op school.
Zaken die zijn besproken in de MR, zullen in de MINA kort worden besproken. Wilt u meer
informatie of heeft u klachten/zaken waar u met de MR over wilt spreken, neemt u dan contact op
met de MR. U kunt in de schoolgids vinden welke ouders en leerkrachten deelnemen aan de MR.
Daarnaast kunt u een mail sturen naar mr@wilhelminaleerdam.nl.
MOBIELE TELEFOONNUMMERS
Tijdens het eerste kennismakingsmoment krijgt u een formulier waar u o.a. uw mobiele
telefoonnummer op kunt schrijven. Mocht uw kind ziek worden, dan kunnen wij u snel bereiken.
Wanneer uw telefoonnummer verandert, geef dit dan door aan de leerkracht. Daarnaast ontvangen
wij ook graag een noodnummer, dit gebruiken wij dan wanneer wij u niet kunnen bereiken.
NAMEN OP BEKERS, JASSEN E.D.
Om verwarring te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk om gymschoenen,
broodtrommels, tassen e.d. duidelijk te voorzien van de (voor)naam van uw kind.
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ONGELUKJES
Het kan gebeuren dat uw kind een keer in de broek plast/poept of met eten/drinken knoeit. We
vragen u daarom om reservekleding mee te geven in een tas. Mocht u thuis nog ongebruikte
broeken of onderbroeken hebben liggen, denkt u dan ook nog eens aan school.
OPENINGSTIJDEN SCHOOL
De kinderen kunnen ’s ochtends, bij de eerste bel, vanaf 08.17 uur via de kleuteringang de school
binnen. Het is de bedoeling dat kinderen die eerder zijn, tot 08.17 uur op het schoolplein blijven (er
is dan geen toezicht van leerkrachten).
Wij adviseren u daarom om uw kind met name bij slecht weer op een aangepaste tijd te laten
vertrekken!
OPHALEN
Als u uw kind uit school ophaalt, stellen wij het op prijs als u buiten wacht. (Zie ook bij ‘parkeren’.)
De kleuters gaan ca. 5 minuten voor de bel naar buiten, zodat ze een goed overzicht hebben op het
plein. Komt u uw kind niet zelf halen, geeft u dit dan even door aan de leerkracht?
OUDERBIJDRAGE
Om de activiteiten van de OR te bekostigen, krijgt u het verzoek om een vrijwillige ouderbijdrage te
betalen. U krijgt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur met het bedrag en het
rekeningnummer waarop u het geld kunt overmaken. Wanneer uw kind later in het jaar instroomt,
krijgt u t.z.t. een ‘aangepaste’ factuur.
OUDERRAAD
Een groep ouders vormt gezamenlijk de ouderraad (OR). Ieder lid van de OR is tevens klassenouder
en is aanspreekpunt voor de leerkracht en de ouders van de kinderen in een bepaalde een groep.
De OR activeert, organiseert en ondersteunt samen met andere ouders extra (buitenschoolse)
activiteiten.
OVERBLIJVEN
Doordat wij werken met een continurooster, blijven alle kinderen over. Ouders zijn verantwoordelijk
voor wat zij hun kinderen meegeven, de leerkracht zal hier niet over ‘oordelen’ in de klas. Wat de
kinderen meekrijgen zal/mag dus genuttigd worden. De leerkracht is niet de opvoeder. Doordat
kinderen eten in de groep, zien kinderen van elkaar wat ze eten. Dit kan verwachtingen oproepen.
Veel suikers (denk aan snoep / zoete koeken) zijn niet goed voor de concentratie van kinderen. We
vragen u daarom goed na te denken over wat u in de lunchtrommel van uw kinderen stopt .
Tijdens de lunch eten en drinken de kinderen alleen wat ze van huis hebben meegekregen. Met het
oog op allergieën en hygiëne is ruilen van boterhammen of andere voedingsmiddelen niet
toegestaan. De leerkrachten zullen ervoor zorgen dat overgebleven eten en drinken weer mee naar
huis gaat. Zo heeft u als ouder inzicht in wat er genuttigd is tijdens de lunchpauze.
In de school zijn/worden er voldoende koelkasten neergezet, zodat de kinderen hun lunchpakket en
drinken (in een beker) koel kunnen zetten. Wel vragen wij u verstandig om te gaan met bederfelijke
waar (zoals rosbief, fricandeau of filet americain). Beter is te kiezen voor minder bederfelijke
producten.
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PARKEREN
Veiligheid rondom de scholen staat voorop. Daarom is er door de scholen ‘op het eiland’ de
volgende afspraak gemaakt m.b.t. het halen en brengen c.q. het parkeren. Het is de bedoeling dat u
de school nadert vanaf de goede zijde van de school (de school ligt dan aan uw rechterhand) uw
kind stapt zo altijd veilig uit de auto. Ook is het de bedoeling dat u in dezelfde richting weer verder
rijdt; dus niet keren! Zo vinden er geen gevaarlijke situaties plaats door kerende auto’s te midden
van fietsende kinderen. Ook zien we m.n. bij slecht weer nog wel eens auto’s geparkeerd staan bij of
zelfs op het zebrapad. Denkt u ook aan de veiligheid van andere (lopende) leerlingen? Maakt u
zoveel mogelijk gebruik van de ‘zoen en zoef–strook. (Lang) parkeren graag alleen in de daarvoor
bestemde parkeervakken.
(Zie ook verkeersveiligheid).
PASEN
Net als Kerst vieren we Pasen het ene jaar met de hele school in de kerk en het andere jaar in de
eigen groep of per bouw op school.
PROJECT
De kleuters werken elke 3 tot 4 weken over een bepaald thema. U wordt hierover geïnformeerd via
een themabrief. Eén keer per jaar organiseren we een project met de hele school.
RAPPORTEN
Ieder half jaar krijgen de kinderen een rapport. De kleuterrapporten bevatten eigen werk van de
kinderen, geregistreerde vorderingen in de basisvaardigheden en een aantal algemene
opmerkingen van de leerkracht. Als u het rapport bekeken heeft, ontvangt de leerkracht het weer
graag van u retour. De rapporten worden namelijk op school bewaard om zo een 'groeidocument' te
creëren dat uw kind aan het eind van zijn/haar basisschoolloopbaan meekrijgt.
Wanneer uw kind nog maar een korte tijd op school zit, weten wij onvoldoende over uw kind om dit
te kunnen verwerken in het rapport.
De stelregel is dat alle kinderen die voor de kerstvakantie op school gekomen zijn het eerste rapport
ontvangen (rond februari), kinderen die voor de meivakantie op school komen ontvangen het
tweede rapport (einde van het schooljaar).
SCHOOLARTS
In groep 2 worden de kinderen uitgenodigd voor een controle onderzoek. Het onderzoek bestaat uit
twee delen. Het ene deel wordt gedaan door een assistente en dat betreft een groepje kinderen
zonder hun ouders. Het andere deel is met ouders waarvoor onder andere een vragenlijst dient te
worden ingevuld. Hoe dit verder in zijn werk gaat, licht de schoolarts toe in een begeleidende brief.
Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind kunt u zelf contact opnemen met de
schoolarts. De schoolarts komt van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, 078-7708500 of
info@dienstgezondheidjeugd.nl
Mocht u zorgen of vragen hebben over de opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind kunt u dit
melden bij de leerkracht. De intern begeleidster kan dan het eerste contact leggen zodat u verder
ondersteund wordt.
SCHOOLFOTOGRAAF
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Die maakt klassenfoto's, foto's van de
individuele kinderen en foto's van de kinderen per gezin. U kunt deze foto’s tegen betaling bestellen.
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SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK (SMW)
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten. De
schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen en geeft informatie over
de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij kunnen voordoen zoals over dwars en
druk gedrag, angsten, samen spelen en vriendschap, verlies en verdriet, beginnende puberteit,
zelfvertrouwen en weerbaarheid. Voor vragen en of aanmeldingen: 0345-637137 (kantoor Leerdam)
0900-8440 Rivas Zorglijn.
Mocht u zorgen of vragen hebben over de opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind kunt u dit
melden bij de leerkracht. De intern begeleidster kan dan het eerste contact leggen zodat u verder
ondersteund wordt.
SCHOOLREISJES
Eén keer per jaar gaan we met de kinderen op schoolreis, ook de kleuters. U wordt hierover via een
brief geïnformeerd. Wij zorgen altijd voor voldoende begeleiding. De betaling van de schoolreis
wordt uitgelegd in de brief. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze betaling te doen, geeft u dit dan
aan in een gesprek met de directeur. Wij zoeken dan samen naar een oplossing, zodat uw kind wel
mee kan op schoolreis.
SCHOOLTIJDEN
Vanaf 2 september 2019 zijn de schooltijden veranderd, we werken vanaf deze datum met een
continurooster, waarbij ouders via een enquête hebben gekozen voor een vrije woensdagmiddag.
Alle kinderen eten tussen de middag op school (zie ook overblijven).

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag:

Groep 1 t/m 8
8.25 - 14.15 uur
8.25 - 14.15 uur
8.25 - 12.30 uur
8.25 - 14.15 uur
8.25 - 14.15 uur

*In de corona-periode kunnen tijden afwijken om de aanloop naar school te spreiden.
SINTERKLAAS
Zodra de goedheiligman weer voet aan Nederlandse wal heeft gezet, staat ook onze school
natuurlijk volop in het teken van Sinterklaas. Hoogtepunt is uiteraard dat een Spaanse delegatie ons
elk jaar rond 5 december op ludieke wijze een bezoek brengt. Alle kinderen krijgen dan natuurlijk
iets lekkers en een cadeautje. Overigens is de aankomst van onze Spaanse vrienden ook voor
ouders zeker het bijwonen waard!
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SOCIALE VAARDIGHEDEN
Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren om op een goede manier met elkaar
om te gaan. Daarom bieden wij het programma van ‘Tim en Toos’ aan. Met behulp van de poppen
Tim en Toos proberen wij op een speelse manier de kinderen te laten ontdekken hoe zij hun eigen
gedrag positief kunnen veranderen. Daarnaast zetten wij Taakspel in om te werken aan de
taakhouding en het onderlinge samenwerken te vergroten. Ook dit gebeurt met een positieve
insteek.
SPORTDAG
Elk schooljaar wordt er voor alle groepen een sportdag georganiseerd. Zo’n sportdag staat in het
teken van samen sporten en spelen. Supporters zijn natuurlijk altijd van harte welkom!
Vaak zal sportdag worden gecombineerd met de Koningsspelen. Waarbij bewegen centraal staat.
Tegen deze tijd krijgt u meer informatie over het verloop van deze dag.
STUDIEDAG(EN)
De leerkrachten hebben een aantal maal per jaar een studie(mid)dag. De kinderen hebben dan vrij,
terwijl de leerkrachten hard aan het werk zijn om de kwaliteit van de school hoog te houden. De
jaarlijkse studie(mid)dagen staan vermeld in de schoolgids en het jaarrooster.
TRAKTEREN
Jarigen mogen natuurlijk in de eigen klas trakteren. Ook mag de jarige Job samen met twee andere
kinderen 'een rondje maken' om ook de andere teamleden te trakteren.
Houd de traktatie niet alleen gezond, maar probeer ook de omvang ervan zo te kiezen dat we het
samen op school kunnen opeten. Uitgangspunt is dus een gezonde traktatie, maar als een
mandarijntje versierd wordt met een paar smarties als ogen of een stukje dropveter als snor dan is
dat natuurlijk geen probleem. Snoepgoed dat lang in de mond blijft zitten zoals lolly’s of
zuurstokken, vinden we onwenselijk! Het team blijft natuurlijk niet achter en wil graag dezelfde
gezonde traktatie!
In coronatijden mag er alleen getrakteerd worden op in de fabriek voorverpakte etenswaar of een
hebbedingetje. De kinderen mogen ook niet rond gaan. De verjaardagskaart wordt in de
lerarenkamer gelegd.
UITNODIGINGEN KINDERFEESTJES
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet in de klas worden uitgedeeld. Ook hebben we liever
niet dat de uitnodigingen op de gang of aan het hek worden uitgedeeld. Dit om met name voor de
kleinere kinderen teleurstellingen in en rondom school te voorkomen.
UITSTAPJES
Ook de kleuters maken al uitstapjes. Bijvoorbeeld voor een herfstwandeling in een bos. Hierbij
hebben wij ouders nodig om een groepje kinderen naar het bos te rijden en te begeleiden. U kunt
zich hier dan voor opgeven. Dit geldt ook voor het vervoer en de begeleiding bij de andere uitstapjes
die soms worden gepland, bijvoorbeeld een bezoek aan een poppentheater.
De school is verzekerd bij uitstapjes. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in de schoolgids.
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VAKANTIES
Alle vakanties staan vermeld in de schoolgids en het jaarrooster. Kijk ook op de website! Wilt u
buiten de schoolvakanties een weekend/weekje weg, dan dient u dit ruim van tevoren schriftelijk
aan te vragen. Wanneer uw kind leerplichtig is gelden hier strenge regels voor. Deze regels kunt u
terugvinden in de schoolgids. Eerder weg om files te voorkomen is bijvoorbeeld geen geldige reden!
VERJAARDAGEN FAMILIE
Wanneer de ouders of opa/oma van een kind jarig is, bestaat er de mogelijkheid om op school iets
te maken. Uitgangspunt hierbij is dat het kind dat leuk vindt. Om te voorkomen dat het niet uit komt
in het programma, verzoeken wij u eventuele verjaardagen minimaal een week van tevoren door te
geven.
VERJAARDAG KLEUTERS
De kleuters mogen vanaf hun vijfde jaar trakteren, waar mogelijk op hun verjaardag. Hun vierde
verjaardag wordt nog op de peuterschool gevierd. Overleg van tevoren de dag waarop uw kind wil
trakteren (soms valt een verjaardag binnen de vakantie of een weekend).
VERJAARDAG LEERKRACHTEN
Ook de leerkrachten van de kleuters vieren hun verjaardag met de kinderen. Er worden dan
bijvoorbeeld spelletjes gedaan en natuurlijk trakteren de leerkrachten ook op wat lekkers.
De kinderen mogen op deze verjaardag verkleed op school komen.
VERKEERSVEILIGHEID
Wij verzoeken u, wanneer u uw kind(eren) komt halen of brengen, uw auto zodanig te parkeren dat
het uitzicht bij de zebra niet belemmerd wordt. U stopt aan de zijde van de school en rijdt in
dezelfde richting weer weg. Keren is namelijk erg gevaarlijk.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 vormen samen met een aantal ouders de verkeersbrigade. Zij
krijgen daarvoor jaarlijks instructie van de politie. Ouders en leerlingen zijn door de gemeente
Leerdam bij het brigadieren verzekerd.
Voor de school is een ‘zoen&zoef-zone’ ingericht. Een ‘zoen&zoef-zone’ is een zone waar ouders
stoppen met de auto om er hun kinderen af te zetten of op te halen.. Opgelet, een ‘zoen&zoef-zone’
mag niet verward worden met een zone voor kortparkeren. Opdat de zone optimaal zou renderen,
is het belangrijk dat de ouders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of
op te pikken. Ideaal is dat ze achter het stuur van hun voertuig blijven zitten.
ALS DE SCHOOL BEGINT
De “zoen & zoef”-strook werkt het best om kinderen af te zetten bij de school: u stopt
even, laat uw kind uitstappen en kunt onmiddellijk weer wegrijden. Gelieve hierbij niet
te keren, maar uw weg in dezelfde richting voort te zetten.
ALS DE SCHOOL UIT GAAT
Uw kind kan u op een goed zichtbare plaats bij school opwachten, zodat het naar de
“zoen & zoef”-strook kan komen zodra het u ziet aankomen. Gelieve bij het wegrijden
niet te keren, maar uw weg in dezelfde richting voort te zetten. Komt u te vroeg aan,
parkeert u dan a.u.b. iets verderop voor een vlotte werking van de “zoen & zoef”-strook
na de lessen.
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VERZUIM
Wanneer uw kind 4 jaar is mag het naar school. Uw kind is echter pas leerplichtig vanaf zijn vijfde
verjaardag. We stellen het wel op prijs dat uw kind zo snel mogelijk het ritme van 5 dagen oppakt.
Ook voor de ontwikkeling van uw kind is het goed dat hij/zij het volledige lesprogramma krijgt
aangeboden. Mocht u uw kind toch een keer thuis willen houden, dan graag in overleg met de
leerkracht. Voor langere verlofperiodes dient u verlof aan te vragen (zie ook vakanties).
WEBSITE
Wij hebben een eigen website: www.wilhelminaleerdam.nl, de site wordt regelmatig aangevuld en
geactualiseerd, o.a. met de laatste Informatie. We adviseren u daarom de site regelmatig te
bezoeken. Elke groep heeft een eigen pagina waar u groepsgebonden zaken kunt vinden.
ZENDING
Elke donderdagochtend staat er een ‘goededoelenpotje’ in de groep. We sparen per periode voor
een project. U wordt hierover via de MINA en de site geïnformeerd.
ZIEKTE
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u om dit tussen 8.10 uur en 8.30 uur te melden bij de school.
Tel: (0345) 632361. Vermeldt u de naam en de groep van uw kind. Mochten wij geen melding van
ziekte krijgen, dan zullen wij contact met u zoeken.
ZINDELIJK
Als uw kind naar de basisschool gaat, gaan we ervan uit dat uw kind zindelijk is en dus ook geen
luier meer draagt. Natuurlijk vinden we het geen probleem uw kind af en toe te attenderen op een
toiletbezoek, maar binnen de drukte van een groep wordt dat wel eens vergeten. Datzelfde geldt op
de vraag; moet mijn kind zijn/haar billen zelf kunnen afvegen? Wij zijn best bereid hierbij in het
begin te helpen, maar als we bijvoorbeeld buiten spelen is dit niet altijd mogelijk. Stimuleer uw kind
daarom om het zelf te doen.
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