Informatie voor nieuwe ouders

Welkom op Het Fluitschip
Binnenkort wordt uw kind vier jaar. In de twee weken voor de verjaardag wordt uw kind
uitgenodigd om op visite te komen. In deze brief vindt u wat informatie over praktische zaken
van de school.
Het Fluitschip
Het Fluitschip is een onderdeel van De Windvaan. Gabrie van den Hout is de directeur van
Het Fluitschip. Voor vragen en of opmerkingen kunt u en bij de eigen leerkracht en bij haar
terecht. Juf Jane is de schoolassistente, zij kan u ook wegwijs maken.
Schooltijden:
Maandag tot en met vrijdag: 8.45 tot 14.15
De deur gaat om 8.35 open, u kunt dan met uw kind mee naar binnen. Om de overgang voor
de kinderen zo geleidelijk mogelijk te maken, mag u met uw kind een spelletje doen. Om
8.50 wil de leerkracht beginnen. Het is fijn als u dan afscheid genomen hebt van uw kind.
Op visite
Meestal komen de kinderen 2 tot 3 keer op visite, voordat ze iedere dag naar school komen.
De eerste keer dat uw kind op visite komt, mag u de hele ochtend blijven. De keren daarna
proberen we de tijd die u blijft te verkorten, zodat het schoolbezoek langzaam wordt
opgebouwd.
U kunt in de eerste periode uw kind eventueel in de middag thuis houden. De kinderen van 4
zijn niet leerplichtig, wel adviseren wij u de kinderen met een vaste regelmaat naar school te
sturen. Als de kinderen vijf worden, zijn ze leerplichtig.
Eten en drinken
Op Het Fluitschip wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken in de klas. Uw kind neemt
drinken van thuis mee. Voor in de ochtend kunt u denken aan fruit of een gezonde koek met
wat drinken. Tussen de middag eten we brood. Woensdag is een verplichte fruitdag, op
vrijdag vinden wij het prettig als uw kind fruit meebrengt. Het eten en drinken kan (in een
rugzak) in de bak bij de deur.

Ingang
Het Fluitschip heeft twee ingangen. Bij het brengen van uw kind, kunt u gebruik maken van
beide ingangen. Bij het ophalen worden de kinderen van groep 1,2 en 3 bij de voordeur naar
buiten gebracht. U kunt uw kind daar ophalen.
Dagindeling
De dag begint voor de kinderen in de kring. Het programma van de dag wordt in de klas met
pictogrammen aangegeven. De kinderen weten zo precies wat er die dag gaat gebeuren.
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Thema’s
Er wordt in de onderbouw veel in thema’s gewerkt. Als u op school komt kunt u vaak aan de
werkjes al zien welk thema nu de aandacht heeft. In de nieuwsbrief kunt u hierover lezen.
Ook staan er van de thema’s vaak foto’s op onze website.
Gym/buitenspelen
Kleuters hebben nog heel veel behoefte aan beweging. Bij mooi weer spelen we ieder
dagdeel buiten, bij slecht weer gaan we naar de speelzaal.
De kinderen hebben allemaal hun gympen en eventueel gymkleren in een tas op school. Uit
hygiënisch oogpunt willen wij graag een stoffen tas met de naam van uw kind erop.
WC gebruik
Wij gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. Iedere groep heeft zijn eigen wc-tjes. Er wordt
aandacht geschonken aan hygiënisch toiletgebruik.
Nieuwsbrief
Iedere twee weken verschijnt de nieuwsbrief. Hierin staat informatie over wat er momenteel
op school speelt. Ook schrijven de leerkrachten er informatie over de groep in. De
nieuwsbrief ontvangt u digitaal of kunt u lezen op de website: www.obshetfluitschip.nl
Activiteiten
In het begin van het schooljaar krijgt u van ons een jaarkalender op papier. Hierin staan de
activiteiten van het hele schooljaar. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de kalender op
de site. Alle aanpassingen komen hierin in te staan. Verder houden wij u op de hoogte via de
nieuwsbrief.
Oudercontact
Aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond waarin het reilen en zeilen van de
groep wordt besproken.
Ieder jaar worden de ouders uitgenodigd om hun kind te bespreken met de leerkracht, twee
keer per jaar is dit op aanvraag van de leerkracht of de ouders, en twee keer per jaar is het
voor alle ouders.
De leerkracht van groep 1/ 2 gaat in de periode dat het kind in groep 1en 2 zit op huisbezoek
bij alle leerlingen.
Kijkochtend
Wij houden 5 keer per jaar een kijkochtend op school. U mag met uw kind mee de klas in en
meedoen met de les. Het is elke keer op een andere dag, zodat ook werkende ouders de
kans hebben een keer een kijkje te nemen in de klas. Het is fijn om zelf mee te maken hoe
de sfeer is in de klas en wat de kinderen allemaal doen.
Koffieochtend
Regelmatig wordt er een koffieochtend op school georganiseerd. Deze is bij voorkeur op
woensdagochtend, dan werken veel ouders niet. De bedoeling van deze ochtend is om
ouders meer te betrekken bij de school en ouders de gelegenheid te bieden om elkaar te
ontmoeten. De koffieochtenden hebben soms een thema, soms is het alleen een kwestie van
samen praten over wat het team en ouders bezig houdt betreffende de school.
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Ouderhulp/ouderraad
Wij stellen het zeer op prijs als ouders helpen op school. Dit kan variëren van rijden bij een
uitje, tot pepernoten bakken en de klas versieren. U kunt aangeven bij de leerkracht als u
bereid bent om te helpen.
De school heeft ook een actieve ouderraad. In de schoolgids kunt u lezen welke ouders in de
ouderraad deelnemen. Mocht u interesse hebben, kunt u altijd contact opnemen met leden
van de ouderraad.
Podiumoptreden
Een aantal keer per jaar verzorgen de leerlingen van de school een podiumoptreden. De
groepen verzorgen dan een dansje, lied of toneelstuk. Hierbij worden de ouders (en
grootouders) van de leerlingen van de groepen die optreden, uitgenodigd. Het
podiumoptreden is altijd op een vrijdag aan het einde van de schooldag.
Informatie over uw kind
Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden vragen wij u een kind/ouderformulier in
te vullen. De leerkracht bespreekt dat met u. Zo is de leerkracht krijgt de leerkracht een goed
beeld van uw kind.
Ziekmelding
Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld wegens ziekte, vragen wij u dit vòòr schooltijd te melden
via telefoonnummer: 0229 216526.
Als uw kind ziek wordt op school, zullen wij contact met u opnemen. Zorgt u ervoor dat de
telefoonnummers waarop u bereikbaar bent up to date blijven?
Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht of de directeur. Ook kunt u
op onze website kijken: www.obshetfluitschip.nl. Onder de knop ”algemeen” vindt u onder
andere de schoolgids.

Gabrie van den Hout
Directeur OBS Het Fluitschip
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