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Voorwoord 
 
 
  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit boekje maakt u wegwijs wanneer uw kind in groep 1/2 zit. Naast het ouderportaal en de 
website biedt dit boekje vooral praktische informatie.  
Voor overige informatie verwijzen we u naar de schoolgids die te vinden is op de website. 
Voor specifieke informatie kunt u terecht bij de groepsleerkracht. In plaats van steeds te 
spreken over ouders/verzorgers hebben we voor de leesbaarheid gekozen voor ouders. 
 
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd bij ons op school! 
 
Team basisschool Patricius 
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De schooltijden 
 
Vanaf 08.20 uur mogen de leerlingen onze school binnenlopen. Ouders die graag even mee 
naar binnen komen, mogen ook meelopen. Om 08.30 uur starten de lessen in de klas. 
 
Om 12.00 uur is er middagpauze. Alle leerlingen blijven op school lunchen. 
Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 vrij. De leerlingen van groep 2 komen op 
vrijdagochtend naar school.  
Op enkele vrijdagen komen ook de leerlingen van groep 1 naar school om samen met de 
andere leerlingen feest te vieren (zie jaarplanning). 
 
Schooltijden: 
Maandag:    08.30-14.30 uur 
Dinsdag:      08.30-14.30 uur 
Woensdag:  08.30-12.30 uur 
Donderdag: 08.30-14.30 uur 
Vrijdag:        08.30-12.00 uur (groep 2) 

         Groep 1 vrij 
 
De leerlingen die met de fiets naar school komen, nemen het linker zijpad naast de school en 
stallen daar hun fiets.  
De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van de ingang bij de kleutergroepen. 
De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang. 
Tijdens schooltijd kan er gebruik worden gemaakt van de deur bij de hoofdingang.  
 
 
 
Hoe ziet een dag in groep 1 en 2 eruit? 
 
De leerlingen van groep 1 die voor het eerst naar school 
komen mogen mama of papa de eerste week nog mee naar 
binnen nemen in de klas. De andere leerlingen nemen op de 
gang afscheid. 
 
 
Elk kind heeft zijn/ haar eigen luizenzak met daarop hun 
naam en/ of een plaatje. Hierin stoppen de leerlingen zelf hun jas (sjaal, muts etc). De rugzak 
zetten ze in de kast van de klas.  
 
Elke dag is een kind het helpertje van de leerkracht.  
 
Kringactiviteit: 
Elke morgen en middag starten de leerlingen in de kring met een activiteit. Dit kan zijn: een 
liedje, een versje, een gesprek over het weekend, sociaal-emotioneel, verkeer, voorlezen of 
een reken- of taaloefening. 
Voor de taal en rekenlessen maken we o.a. gebruik van de methode schatkist.  
We werken gedurende het hele jaar aan de hand van thema’s.  
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Toilet: 
Als uw kind naar school komt, moet het zindelijk zijn. Heeft een kind in de broek gepoept 
dan worden de ouders gebeld. Het is voor de leerkrachten niet mogelijk om een kind 
tussendoor te verschonen. Dat zou namelijk betekenen dat de andere leerlingen geruime tijd 
alleen in de klas zijn, zonder toezicht van de leerkracht. 
Het zou fijn zijn als u uw kind voor het naar school gaan thuis naar de wc laat gaan. 
 
Werkles: 
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met thema’s. 
’s Morgens krijgen de leerlingen een werkje van de juf dat betrekking heeft op het thema. 
Dit kan een knutselopdracht zijn, een werkblad, werken met ontwikkelingsmateriaal of 
constructiemateriaal etc. Zijn ze hiermee klaar dan kiezen de leerlingen een werkje uit de 
kast. ’s Middags mogen de leerlingen meestal vrij kiezen of werkjes van ’s morgens worden 
afgemaakt.  
Op onze school is een doorgaande lijn wat betreft zelfstandig werken. 
In groep 1 en 2 zit er een opbouw tussen de 5 en 15 minuten. Het stoplicht in de klas gaat 
dan op rood, de timetimer geeft het aantal minuten aan. Tijdens zelfstandig werken 
begeleidt de leerkracht een groepje, de andere leerlingen zijn allemaal zelfstandig aan een 
opdracht bezig.  
 
Na de herfstvakantie start groep 2 met het maken van een weektaak. Hierop staan 
moet-werkjes die de leerlingen zelf moeten plannen gedurende de week. De weektaak 
wordt van groep 2 t/m 8 gebruikt om de zelfstandigheid te bevorderen. 

 
Eten: 
Om 10.15 uur eten de leerlingen in de klas een gezond tussendoortje. Op alle dagen van de 
week wordt in alle groepen alleen fruit en/of groente gegeten in de ochtendpauze. In 
verband met het teveel aan aanval (drankkartons) willen we u vragen om gebruik te maken 
van bekers. Om 10.30 uur start de pauze en gaan de leerlingen buiten spelen. De leerlingen 
van groep 1 en 2 blijven tijden de pauze op de “kleine speelplaats” (dit is de speelplaats bij 
het treintje, de zandbak en de glijbaan) De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven tijdens de 
pauze op de “grote speelplaats”.  
 

Speelzaal:                                       
Alle leerlingen van groep 1 en 2 hebben hun gymschoenen op school liggen. Deze moeten 
aan het begin van het schooljaar of wanneer leerlingen gaan starten bij ons op school door 
de ouders, voorzien van naam, worden meegegeven. Zorgt u voor schoenen zonder veters! 
De schoenen worden in de klas aangetrokken. Dikke truien/ vesten mogen uit.  
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Poetsen van materialen 
 

Het speelgoed wordt in de kleutergroep intensief gebruikt. Een 
jaarlijkse schoonmaakbeurt is dan niet overbodig. Voor de 
zomervakantie vragen we ouders hierbij om hulp. We geven de 
ouders dan materiaal voor het weekend mee naar huis om thuis 
te poetsen. Het materiaal kan dan na het weekend weer mee 
naar school gegeven worden.  
 

 
Hoofdluis 
Door preventief te handelen willen we hoofdluis zoveel mogelijk voorkomen. De jasjes 
worden in een luizencape aan de kapstok gehangen. Het is prettig als ouders geregeld hun 
kind op luizen controleren. Elk kind heeft zijn eigen luizenzak. Deze krijgt hij in groep 1 en 
gaat mee t/m groep 8.  
Aan het einde van elk schooljaar gaat de luizenzak mee naar huis, zodat ouders de luizenzak 
kunnen wassen. Aan het begin van het schooljaar nemen alle leerlingen de luizenzak weer 
mee terug naar school.  
 

 
  

Parkeren rond de school 
Iedereen wil dat zijn kind(eren) veilig naar school kan gaan.  
Hieronder worden de regels beschreven zoals die gelden voor het parkeren rondom de 
Patriciusschool. 
 
De parkeerregels op een woonerf, (Patriciushof is een woonerf): 
Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor aangegeven plaatsen. 
 
Voertuigen mogen niet geparkeerd worden:  

- bij een kruispunt/bocht op een afstand van minder dan vijf meter daarvan, 
- voor een inrit of een uitrit. 
 

De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan, en ook niet parkeren 
langs een gele doorgetrokken streep. D.w.z. het is niet toegestaan om in de Hubertusstraat, 
bij de gele streep, te stoppen. Zelfs niet om uw leerlingen uit te laten stappen. De reden 
van dit stopverbod is het vermijden van gevaarlijke situaties voor alle leerlingen van onze 
school.  
 
 
Regels 
In de klas en op de speelplaats gelden natuurlijk regels om goed te kunnen werken en een 
prettige sfeer te behouden. Deze regels worden met de kinderen besproken. 
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Dit schooljaar zijnwe gestart met de methode ‘KiVa’. ‘KiVa’ is een preventief, schoolbreed 
programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.  
 
 
Activiteiten in het algemeen 
Tijdens enkele activiteiten is er ouderhulp gewenst. U ontvangt dan een bericht via het 
Ouderportaal en kunt dan aangeven of u in de gelegenheid bent te helpen bij de activiteit.  
 
Verjaardag kind 
De 5e en 6e verjaardag van de leerlingen van groep 1/2 wordt in de klas gevierd. De 
leerlingen mogen trakteren (bij voorkeur een gezonde traktatie). De jarige wordt gedurende 
de dag in het zonnetje gezet. Als de leerling instroomt wordt de verjaardag niet op school 
gevierd (meestal wordt deze dan op de peuterzaal gevierd). 

 
 

 
Oudergesprekken 
Voor de ouders van alle leerlingen is er driemaal per jaar een 10 minutengesprek met de 
groepsleerkracht. Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken voor 
alle ouders met de nieuwe leerkracht van uw zoon/dochter. Ook de leerlingen zijn hierbij 
aanwezig. De andere twee gesprekken zijn naar aanleiding van de KIJK-registratie, hierbij zijn 
de leerlingen niet aanwezig. 
Wanneer u tussentijds graag iets wil weten over de voortgang van uw kind of iets anders wil 
vragen, kunt u altijd de leerkracht aanspreken of een afspraak maken.  
Dit kan het beste meteen om 14.30 uur of een afspraak maken via het ouderportaal. 
 
Schoolgids 
Iedere ouder kan op de website de schoolgids vinden, waarin u alle belangrijke informatie 
kunt lezen. Naast de schoolgids vindt u ook een kalender op de website. Heeft u interesse in 
een printversie van de kalender, kunt u dat aangegeven bij de leerkracht.  
 
Ouderportaal 
Op school communiceren we via ons ouderportaal. Als uw kind op school komt, ontvangt u 
een tokenbrief, waarmee u kunt inloggen. Via het ouderportaal geven we u informatie over 
vakanties, vrije dagen en allerlei andere zaken. Ongeveer een keer in de 4/6 weken 
verschijnt er op ouderportaal een nieuwsbrief.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 

 
De medezeggenschapsraad is een orgaan dat meedenkt over wijzigingen en beslissingen die 
belangrijk zijn voor de school. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op, hoe er met 
bepaalde financiën wordt omgegaan of met welke nieuwe wetten we te maken krijgen etc. 
De MR bestaat op onze school uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Omdat er meerdere scholen 
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onder hetzelfde bestuur vallen, is er een Gemeenschappelijke MR (=GMR). Uit welke 
personen de MR bestaat leest u in de bijlage van de schoolgids. 
 
 
Ouderraad(OR) 

 
Onze school heeft een ouderraad die samen met het team in overleg treedt m.b.t. bepaalde 
schoolse en buitenschoolse zaken/vieringen. Uit welke personen de ouderraad bestaat en 
welke ouder contactouder is voor uw groep, leest u in de bijlage van de schoolgids.  
Per groep zijn 2 ouders vertegenwoordigd in de Ouderraad. Elk nieuw schooljaar worden de 
ouders van groep 1 en/of 2 uitgenodigd zich beschikbaar te stellen als 
oudervertegenwoordiger van hun groep. Bij meer dan twee kandidaten volgt er een 
stemming in de OR.  

De ouderraad is nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering van activiteiten op school 
zoals de opening van het schooljaar, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsdag, 
avondvierdaagse, musical, schoolverlaterskamp en de schoolreis. Bij de uitvoering van deze 
activiteiten is hulp van ouders/verzorgers onmisbaar. Per activiteit worden de ouders ruim 
van tevoren benaderd.  
 
Elk jaar worden de ouders/verzorgers benaderd voor een ouderbijdrage. De bijdragen 
worden gebruikt ter dekking van de kosten die gemaakt worden bij de organisatie van 
diverse activiteiten op school. 
Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op de website van de school of mail de 
ouderraad: ouderraad.patricius@wijzersinonderwijs.eu 
 
 
Studiedag 
Voor alle teamleden zijn er enkele studiedagen of studie-dagdelen. Dan kan het zijn dat de 
school eerder uit is of de leerlingen de hele dag vrij hebben. De dagen staan in het begin van 
het schooljaar al vermeld op de kalender. 
 
Tot slot: 
Wij hopen dat uw kind een leuke en leerzame tijd zal hebben op onze basisschool.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team basisschool Patricius 

 
 

7 



 

 
 

8 


