
Klasseninformatie klas 1, klas 2 en klas 3 
september 2014 

 

Beste ouders, 

En nu is het dan bijna zover….. 
Wij hebben er al veel zin in. 
Voordat we kunnen beginnen, hier nog wat praktische informatie. 
 

De 1e schooldag 
Maandag 1 september hebben klas 1, 2 en 3 een gezamenlijk begin, waar u als 
ouders ook welkom bent. 
We halen de kinderen op het plein om 8.25 uur op ( graag vanaf 8.20 uur 
verzamelen). We zullen dan met de kinderen in een rij naar boven lopen naar de 
gezamenlijke ruimte. U mag daar als ouders achteraan lopen. We willen de 
kinderen meteen de gewoonte aanleren om in de gangen stil te zijn.  
In de gezamenlijke ruimte nemen de kinderen op de grond plaats, de juffen 
zullen laten zien waar ze kunnen zitten. De ouders mogen achteraan zitten. We 
zullen met de kinderen zingen en de juffen vertellen een verhaal. 
Daarna nemen wij de kinderen mee naar de eigen klas.  
We willen u vragen daarna naar beneden te gaan.  
 

Schooltijden 
 ‘s Ochtends ontvangen wij de kinderen op het plein. Wij zullen daar om 8.20 uur 
klaar staan en om 8.25 uur met de kinderen in een rij naar binnen gaan. 
’s Middags brengen wij de kinderen ook weer naar het plein en kunnen de 
kinderen om 14.00 uur aldaar opgehaald worden. 
 
Eten en drinken 
De kinderen hebben iedere dag een korte pauze en een lange pauze. 
Wij willen u vragen voor iedere pauze brood en een beker drinken mee te geven. 
Eventueel ook fruit. We willen graag de kinderen gezonde eetgewoontes 
meegeven en zorg voor het milieu en vragen daarom geen snoep/ koek en geen 
pakjes drinken mee te geven, graag boterhammen in een trommeltje en een 
beker drinken. 
 
Verjaardagen 
Van een verjaardag maken we iets feestelijks en bijzonders. 
Het is leuk als de jarige kinderen daarbij iets uitdelen wat met zorg is gemaakt. 
Dat kan iets lekkers zijn of een klein zelf gemaakt cadeautje. Het gaat om het 
gebaar, dus iets kleins is heus voldoende. 



De focus van de verjaardagviering ligt in de eigen klas. De klassen rond gaan zal 
volgend jaar wel aan de orde zijn, dit jaar gaan de kinderen van klas 1 alleen 
naar klas 2/3 en de kinderen van klas 2/3 naar klas 1, om daar de juf iets aan te 
bieden en een klein cadeautje te ontvangen. Dit vanwege het grote 
schoolgebouw dat voornamelijk aan de Buikslotermeerschool toebehoort. 
 
Ziekte en afwezigheid 
Ziekmeldingen kunnen voorlopig ’s ochtends gedaan worden op het tel. nr. van 
de Buikslotermeerschool: 020-6371265. De afwezigheid wordt door school 
genoteerd en geregistreerd. 
Zodra wij een eigen telefoonnummer hebben, zullen wij dat aan u doorgeven. 
Voor bijzonder verlof moet altijd toestemming gevraagd worden bij de 
schoolleiding. 
 
Bereikbaarheid juffen 
Graag zijn wij er ’s ochtends meteen voor de kinderen. Wij willen u daarom 
vragen om ons, als er iets is (bijv een doktersafspraak o.i.d) ’s ochtends een 
briefje  te geven. Ook als u ons graag wil spreken, dan kunt u een briefje 
meegeven, dan bellen wij u na school op. Als het dan nodig blijkt een afspraak te 
maken, kan dat natuurlijk ook. 
Voor overige vragen, die niet direct uw kind aangaan: 
Op maandag is Sascha aanwezig voor eventuele vragen. 
Op dinsdag en vrijdag is Wendy van 14.15 tot 14.45 uur bereikbaar voor klassen 
overstijgende vragen. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Op school houden wij de voortgang van de kinderen bij door middel van een 
leerlingvolgsysteem. Dit wordt op meerdere momenten van het jaar door de 
klassenleerkracht ingevuld en tijdens oudergesprekken met u besproken. 
 
Oudergesprekken en ouderavonden 
De school kent verschillende soorten ouderavonden: 
Tenminste twee keer per jaar is er een ouderavond van de klas. Daarnaast zijn 
er algemene ouderavonden voor alle ouders van de school, die soms worden 
verzorgd door de leerkrachten en soms door een externe spreker. 
De ouders krijgen altijd een uitnodiging als er een ouderavond is. 
Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken. Dat zal zijn in oktober en in maart. 
De data en uitnodiging hiervoor krijgt u nog.  
Mocht het nodig zijn om tussendoor een afspraak te maken dan kan dat. 
Dat kan zijn op initiatief van de leerkracht of van de ouder. 
 
Wat hebben de kinderen nodig 
Gymschoenen (lichte zolen) en gymkleren in een tasje aan de kapstok. (graag 
zelf zorg dragen voor het regelmatig wassen hiervan). Douchen na afloop 
gebeurt in de hogere klassen en is voor klas 1, 2, 3 nog niet aan de orde. 



Een krijtjesrol. Wij willen alle ouders vragen dit voor hun eigen kind te maken. 
Het patroon hiervoor krijgt u nog. Het zou fijn zijn als tegen de herfstvakantie 
ieder kind een eigen krijtjesrol heeft.   
 
Jaarfeesten 
De jaarfeesten zijn terugkerende hoogtepunten in het Vrije school onderwijs. In 
de weken eraan voorafgaand leven we samen met de kinderen naar het feest 
toe, door er verhalen over te vertellen, liedjes te zingen en te knutselen. Soms 
worden ouders gevraagd een helpende hand te bieden bij een jaarfeest. 
Wij vieren de volgende jaarfeesten: 
-Michaëlsfeest (29 sept) 
-Sint Maarten ( 11 november) 
-Advent periode (eind nov tot kerst) 
-Sinterklaas 
-Kerstmis 
-Drie Koningen(6 januari) 
-Maria Lichtmis ( 2 februari) 
-Carnaval 
-Palmpasen 
-Pasen 
-Pinksteren 
-Sint Jan (24 juni) 
 
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u ons altijd aanspreken. 
 
Hartelijke groet, 
Juf Suzanne,  juf Karijn en juf Wendy 
 
 
 
 
 
 


