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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
In dit informatieboekje staat informatie over de groepen 1 en 2. Als u na het lezen 
van dit informatieboekje nog vragen heeft, zullen wij deze graag voor u 
beantwoorden. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat sommige dingen 
anders zullen gaan; we houden u op de hoogte via ons ouderportaal. 
 
 
 
 
Schooltijden  
Maandag 08.30 – 14.15 
Dinsdag 08.30 – 14.15 
Woensdag 08.30 – 12.30 
Donderdag 08.30 – 14.15  
Vrijdag 08.30 – 12.00 
 
Ook dit schooljaar werken we met drie kleutergroepen 1/2. De kinderen in groep 
1/2A hebben de hele week les van juf Marieke en in groep 1/2 B staat juf Janine voor 
de groep. In groep 1/2 C hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf 
Feikje, op donderdag en vrijdag van juf Vera en op de woensdag staan ze wisselend 
voor de groep. 
 
Nieuwe leerlingen  
Wanneer uw zoon of dochter, na het kennismakingsgesprek en een rondleiding op 
school, bij ons is aangemeld, neemt de leerkracht van uw kind, ongeveer twee 
maanden voor de vierde verjaardag, contact met u op. Er wordt dan een afspraak 
gemaakt voor een huisbezoek  en er wordt afgesproken wanneer uw kind  kan komen 
wennen aan de groep en de leerkrachten. In totaal zijn er vijf wenmomenten. Is een 
kind 4 jaar, dan mag hij/zij iedere dag naar school. Ieder kind ervaart dit anders. In 
overleg met de ouders wordt besproken of de kinderen gelijk ook de hele dagen naar 
school gaat of eerst alleen ’s ochtends. Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, 
vormen de instroomgroep en komen na de zomervakantie in groep 1 
 
Brengen 
Elke ochtend beginnen wij om 8.30 uur. De kleuters 
mogen vanaf 8.20 uur de klas in. U mag uw zoon of 
dochter brengen tot de klasdeur buiten, daar kunt u 
afscheid nemen. De kinderen hangen hun jas aan de 
kapstok en de tas mag in een mand. In het lokaal 
staan de stoelen klaar in de kring of bij de tafels 
tijdens de inloop. Ieder kind heeft een eigen stoel. 
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Halen 
De kinderen lopen samen met de leerkracht naar buiten. Eenmaal buiten wachten zij 
bij de muur (voor school), tot ze degene zien die hen op komt halen. Is er nog 
niemand? Dan wachten zij bij de juf. Wilt u het aan ons doorgeven als uw kind door 
iemand anders wordt opgehaald?  
 
Fietsen 
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Groep 1 en 2 stallen hun fiets, voor het 
gebouw, achter de tafeltennistafel. 
 
Speelgoed mee naar school                                                   
Elke eerste vrijdag van de maand is het speelgoeddag. De kinderen mogen dan 
speelgoed van thuis mee nemen om samen met andere kinderen mee te spelen. 
Spelletjes, poppen en auto’s zijn leuke dingen om mee te nemen. Lawaaispeelgoed 
en speelgoed dat geweld uitlokt (pistolen, zwaarden etc.), is niet toegestaan. Het 
meenemen van speelgoed is voor eigen risico. We gaan zo zorgvuldig mogelijk met 
meegebracht speelgoed om, maar er kan altijd iets zoek raken of kapot gaan. Op de 
andere dagen nemen de kinderen geen speelgoed mee naar school. 
 
In de kring/ dagopening  
Iedere ochtend beginnen we de dag in de kring. We heten elkaar 
welkom, kijken of iedereen er is, zingen het ochtendlied,  
bespreken welke dag het is en a.d.h.v. de dagritmekaarten kijken 
we, wat we deze dag gaan doen. Natuurlijk is er ook tijd en 
aandacht voor de verhalen van de kinderen. 
 
Inloop                                                                                     
Op sommige dagen beginnen we de dag met de inloop. Dit houdt in dat de kinderen 
direct mogen starten met een werkje/opdracht bij de tafels. U bent van harte 
welkom om te komen kijken wat uw kind doet of even te helpen met de opdracht. 
Ouders mogen blijven tot half 9 en de kinderen kunnen dan nog even doorwerken tot 
ongeveer kwart voor 9. Daarna gaan we verder een startactiviteit in de kring. In groep 
1,2 A is de inloop op donderdag, in groep 1,2 B op dinsdag en woensdag en in groep 
1,2 C op dinsdag en donderdag. 
 
Dagritmekaarten 
We maken gebruik van dagritmekaarten. Deze kaarten geven aan welke activiteiten 
we die dag gaan doen. Dit geeft de kinderen inzicht in tijd, begrip in wat er komen 
gaat en geeft structuur in de dag. 
 
Thema's 
In de klas werken wij met thema’s. Vele activiteiten, liedjes en creatieve opdrachten 
zullen aan dit thema zijn gerelateerd. Via het ouderportaal wordt u geïnformeerd 



 

 
 

over het actuele thema. Heeft u leuke ideeën dan horen wij dit graag. Ook materialen 
voor onze thema-tafel of hoeken zijn altijd welkom. 
 
Hulpjes 
Iedere dag mogen er twee kinderen de hulpjes zijn. Zij mogen die dag juf helpen met 
verschillende taken zoals dagritmekaarten voorlezen en tassen uitdelen. De hulpjes 
mogen als eerste kiezen tijdens het spelen en werken en bij het buiten spelen. Aan 
het einde van de dag krijgen zij een sticker. 
 
Maatjeswerk 
Bij de kleuters werken we met maatjes. Maatjes kunnen elkaar helpen met een 
activiteit, lopen samen met elkaar in de rij en voeren samen opdrachten uit. Soms 
mag het kind zelf een maatje kiezen, een andere keer doet de leerkracht dit. Op deze 
manier leren kinderen om op een goede manier met elkaar om te gaan en naast de 
vaste vriendjes leren ze ook andere klasgenoten kennen. 
 
Gymlessen                                                                    
De kinderen van groep 1 en 2 volgen de lessen voor bewegingsonderwijs in het 
speellokaal op school. De kleuters hebben geen speciale gymkleding nodig, maar we 
willen wel graag dat ze gymschoenen dragen. Wilt u gymschoenen, voorzien van 
naam, meegeven? Deze blijven op school; wanneer ze te klein worden geven we ze 
mee naar huis. Wij raden schoenen aan, die je gemakkelijk aan- en uit kunt trekken 
en met een stevige zool, om uitglijden tegen te gaan.  
 
Buiten spelen 
Wanneer er geen gym op het rooster staat, gaan we ’s ochtends en ’s middags buiten 
spelen. Dit gebeurt op het kleuterplein achter de school.  
 
Eten en drinken  
Deelname aan het onderwijs kost veel energie van uw kind. Wij 
hechten daarom waarde aan gezonde voeding en drinken op 
school. Het liefst zien wij daarom fruit, een gezonde koek en brood 
en een beker of pakje drinken.  
 
 
 
EU- schoolfruit 
Ook het dit schooljaar doen wij weer mee met het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. 
In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle kinderen 3 keer per 
week een gratis stuk groente of fruit. Dit is een aanvulling op de pauzehap die u zelf 
meegeeft. 
U ontvangt, via de nieuwsberichten in het ouderportaal, wekelijks informatie over het 
te leveren fruit. 



 

 
 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
 
Zelfstandigheid  
Wij gaan ervan uit dat uw zoon/dochter zichzelf kan aan- en uitkleden. Als uw kind 
hier moeite mee heeft, kunt u dit bij ons aangeven. Bij lastige ritsen, knopen en 
veters worden ze natuurlijk geholpen. 
 
Naar de wc  
In de klas hebben we bij de deur een bordje, waarop de kinderen kunnen zien of de 
wc bezet of vrij is. We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is en zelf zijn/haar billen af 
kan vegen. Voor jongens geldt: zittend plassen. Het wil namelijk nog wel eens 
voorkomen dat er op de bril of naast de wc wordt geplast.  Het is van belang dat u uw 
kind, voordat het naar school gaat, thuis nog even naar de wc laat gaan. Tijdens de 
ochtendkring willen we liever niet dat een kind naar het toilet gaat. Mocht er een 
ongelukje gebeuren, dan hebben wij reservekleren op school. Deze ontvangen wij 
graag gewassen terug. Het meest handig is het om reservekleding voor uw kind in 
een tas mee te geven. 
 
Verjaardag  
Een verjaardag is voor ieder kind een belangrijke en spannende 
gebeurtenis. Daarom schenken wij natuurlijk extra aandacht aan de 
jarige.  Er wordt gezongen en de jarige mag in de klas een traktatie 
uitdelen. U kunt bij de leerkracht informeren of er kinderen met 
allergieën zijn. De traktatie mag u ’s ochtends bij de leerkracht afgeven. 
In het kader van het stimuleren van gezond gedrag op school, zouden we 
het waarderen dat de kinderen niet op snoep trakteren. 
Wij verzoeken u om uitnodigingen voor een verjaardagspartijtje buiten 
de schooltijden uit te delen. Dit om teleurstellingen bij niet uitgenodigde 
kinderen te voorkomen.  
 
Vrije dagen aanvragen 
Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Het kan voorkomen dat buiten de vakanties en 
vrije dagen voor uw kind extra verlof noodzakelijk is wegens bijzondere 
omstandigheden. Voor extra verlof houden we ons aan de richtlijnen, zoals 
afgesproken met Stichting Quadraten en de afdeling van onderwijs van de gemeente 
Westerkwartier. De directie kan extra verlof verlenen, maar heeft ook het recht extra 
verlof af te keuren. Indien u extra verlof nodig heeft, kunt u dat middels een 
verlofaanvraagformulier indienen bij de directie van de school.  
 
Afmelden 
Wanneer uw kind niet naar school komt vanwege ziekte of om andere redenen, 
horen wij dit graag telefonisch voor 8.20 uur. Missen wij tijdens de ochtendkring uw 
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zoon of dochter en hebben wij geen afmelding, dan proberen wij telefonisch contact 
met u op te nemen. 
 
Ouderportaal                                                                
Via het ouderportaal Mijn School communiceren wij over onder andere activiteiten, 
nieuws uit de groep of school en delen foto's van activiteiten. Daarnaast kunnen wij 
spoedberichten versturen en kunnen ouders via het ouderportaal documenten 
downloaden, zich opgeven voor activiteiten en zich inschrijven voor 
oudergesprekken. Het ouderportaal is te bereiken via onze website 
https://binding.quadraten.nl/  Hier is ook de handleiding te downloaden. Ongeveer 
een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u de inloggegevens via de mail. Zo 
bent u op de hoogte van wat er op school gebeurt. Er is ook een MijnSchool app 
beschikbaar.  
 
Hulp in de klas                                         
Voor uitstapjes en bijzondere activiteiten hebben wij 
ouderhulp nodig. Aan elke groep is een klassenouder 
verbonden. Zij ondersteunen de leerkrachten met het 
regelen van hulp/vervoer voor verschillende activiteiten. U 
kunt door deze ouder, via het prikbord in het ouderportaal,  
benaderd worden om te helpen tijdens een klassenuitje, 
thematische activiteit, hulp tijdens de Koningsspelen, etc.  
 
Schoonmaak   
We organiseren schoonmaakavonden, waarbij een beroep op de ouders wordt 
gedaan. De reguliere tijden voor de schoolschoonmaak zijn namelijk niet toereikend 
om de lokalen goed schoon te houden. De data zijn te vinden in het ouderportaal. 
Het kan ook voorkomen dat de leerkracht vraagt of u een bak met speelgoed thuis 
wilt schoonmaken. 
 
Oudercontact  
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij kennismakingsgesprekken. Deze 
gesprekken voeren we met ouders van kinderen die een nieuwe meester of juf 
hebben. Heeft een leerkracht het kind voor het tweede jaar in de groep dan zal dit 
gesprek niet plaatsvinden. Tijdens dit gesprek krijgt u de mogelijkheid om informatie 
te geven over uw kind en vragen te stellen. In de maand november organiseren wij 
facultatieve oudergesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld voor eventuele zorg 
vanuit school en/of vanuit de ouders. In februari zal er een gesprek plaatsvinden, 
waarbij de ontwikkeling van uw kind, a.d.h.v. het portfolio zal worden besproken. 
Aan het eind van het schooljaar zijn er weer facultatieve oudergesprekken.  
Natuurlijk kunt u altijd tussendoor een gesprek aanvragen. Het contact tussen ouders 
en leerkracht is van groot belang. Heeft u vragen, informatie of bepaalde zorgen dan 
horen wij dit graag. Dit kan kort tijdens het brengen van uw kind of via de mail. 
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Mocht u meer tijd nodig hebben dan vragen we u om een afspraak te maken, zodat 
er voldoende tijd kan worden vrij gemaakt voor een gesprek.  
 
Hoofdluis  
Hoofdluis kan bij alle kinderen op alle scholen voorkomen. We willen u daarom 
vragen om uw kind(eren) regelmatig te controleren. Indien u hoofdluis bij uw kind 
constateert is het van belang om dit te melden bij de leerkracht. De hoofdluiscontrole 
op school kan vaak niet uitgevoerd worden, omdat we hiervoor helaas te weinig 
ouders hebben. Mochten er weer genoeg ouders zijn, zullen er na iedere vakantie 
controles gedaan worden. U wordt hiervan op de hoogte gebracht, door een melding 
in het ouderportaal. 
 
GGD                                                                                 
Saakje v/d Veen is als jeugdverpleegkundige verbonden aan onze school. U kunt haar 
bereiken via saakje.van.der.veen@ggd.groningen.nl of via 050-3674991. Op de 
website www.ggd.groningen.nl kunt u veel informatie vinden over de gezondheid en 
ontwikkeling van uw kind. 
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Samenlevingsschool de Binding 

Verbindingsweg 4 

9865 TE Opende 

Tel: 0594 659522 

e-mail: binding@quadraten.nl 
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