Ziek

Als uw kind ziek is kunt u dit doorgeven
voor aanvang van de school.
Telefoonnummer: 0570651321
Dit kan ook door in de app of ouderportaal
de afwezigheidsmelding in te vullen en te
versturen.

Eten & drinken

Elke morgen neemt elk kind, liefst in herbruikbare beker voorzien van naam, drinken mee. Samen met fruit of koek (geen
snoep) wordt dit in zijn/haar kastje van
de kapstok bewaard. Geef voor de lunch
voldoende eten en drinken mee. Wat u uw
kind meegeeft, verwachten wij ook dat hij/
zij dit binnen redelijke tijd kan eten. De
lunch (trommel s.v.p. voorzien van naam)
kan eventueel gekoeld bewaard worden in
de koelkast bij de klassen. De kinderen svp
geen priklimonade of snoep meegeven.

Praktische weetjes
voor de eerste
weken op school!

Kindcentrum Kleurrijk
Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer
T: 0570 - 65 13 21

Beste ouder,

Als uw zoon of dochter naar de basisschool
gaat, komt er wellicht veel op u af. In deze
folder treft u informatie aan die u kan helpen bij de eerste week in groep 1. Vooral
nu u zelf niet de school in mag, willen we
in deze folder het voor u duidelijker maken
hoe wij samen het voor uw kind prettiger
kunnen maken om zich fijn en vertrouwd te
voelen op kindcentrum Kleurrijk.

Halen & Brengen

De kinderen van de groepen 1 en 2 komen
op het plein en gaan staan in hun vak
(aangeduid met groepsnaam).
Hier worden ze opgehaald door hun juf of
meester. Ouders mogen niet op het plein
en wachten eventueel achter het hek.
De juf of meester gaat 8.25 uur met de
groep naar binnen, zodat de lessen op tijd
kunnen beginnen.

Intake

Indien u
 w kind voor het eerst op ons kindcentrum komt, ontvangt u als ouder een
intakeformulier met het verzoek deze in
te vullen en digitaal te versturen. Daarna
ontvangt u een uitnodiging tijdens de wendagen voor een infogesprek bij de groepsleerkracht.

Gymnastiek

Voor het gymmen in de speelzaal heeft elk
kind eigen gymschoentjes nodig die u
w
kind gemakkelijk zelf aan en uit kan doen.
Wilt u de naam van uw kind in de schoentjes schrijven?

Schooltijden

Groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 14.00 uur
Pauze voor tussendoortje: 10.00 uur
(fruit en drinken)
Lunchpauze: 12.00 uur
(boterham en drinken)

Verjaardag

Voor de 4-jarigen is veel nieuw. Het is niet
gebruikelijk dat de kinderen hun 4e verjaardag op school vieren. Indien dit gewenst is mag het natuurlijk wel. Stem dit
af met de leerkracht. Uw kind mag voor de
kinderen in zijn/haar groep en de leraren
van de onder- of bovenbouw een eenvoudige voorverpakte, bij voorkeur gezonde,
traktatie meenemen. We zijn een gezonde
school. Houdt u hier rekening mee!

Schoolbieb

Elke week is er een moment dat een
bibliotheekboek kan worden gekozen.
Hiervoor heeft ieder kind een tas voorzien
van naam bij zich. Hierin komt een boek
dat mee naar huis wordt genomen en de
volgende week op de afgesproken dag
weer kan worden geruild.

Communicatie

Enkele weken voor dat uw kind 4 jaar
wordt ontvangt u een uitnodiging voor
de app van Varietas en het ouderportaal.
Indien u niets heeft ontvangen voor dat
uw kind 4 jaar is geworden, laat dit dan
svp weten. Bij nieuws en/of nieuwe info
melden we dit in de (Varietas) app en het
ouderportaal (SchouderCom). Tweewekelijks ontvangt u een nieuwsbrief.

