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VOORWOORD
Haarlem, mei 2019
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt de mini schoolgids van O.B.S. de Beatrixschool, de school waar u kind straks voor het
eerst naar toe gaat. In deze mini schoolgids vindt u allerlei informatie over schooltijden, activiteiten,
regels en afspraken.
De gids geeft u veel informatie. Toch kan ik me voorstellen dat u op specifieke onderdelen vragen
heeft. In dat geval sta ik u graag te woord.
Tot slot wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe.
Tom Spits
directeur OBS de Beatrixschool
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SCHOOLVAKANTIES
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19 t/m 27 oktober 2019
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
15 februari t/m 23 februari 2020
11 april t/m 13 april 2020
27 april 2020
25 april t/m 10 mei 2020
21 en 22 mei 2020
30 mei en 1 juni 2020
4 juli t/m 16 augustus 2020

SCHOOLTIJDEN
Dag

Schooltijden

Buiten spelen

Tussen de middag pauze

Maandag
t/m vrijdag

8.30-14.00 uur

Tussen 9.00 - 11.30 uur

Lunch: 11.30 - 12.00 uur
Buitenspelen: 12.00-12.30 uur

Nb. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij de lunch en het ondersteunend personeel
begeleiden de kinderen bij het buitenspelen tijdens de middag pauze.
Gymdagen
Groep 1/2: woensdag en donderdag (o.v.b.)
KLASSENINDELING
groep 1/2 A Juf Nynke (ma t/m woe.) en juf Jany (do. en vr.)
Groep 12 B Juf Linda
Groep 1/2 C Juf Jany (ma en di.) en Juf Floortjes (woe t/m vr.)
Groep 1/2D Juf Sanne (ma. di. en vr.) en juf Marloes (woe. en do.)
Daarnaast is er vijf dagen onderwijsassistentie.
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EEN DAG IN DE KLEUTERGROEP
Brengen
’s Morgens gaan de deuren om 8.20 uur open. Als ouder heeft u even de tijd om uw kind naar de klas
te begeleiden of iets aan de leerkracht te vragen. De kinderen nemen afscheid bij de deur van de
klas. Ze zeggen de leerkracht gedag, geven een hand en gaan daarna de klas in. Het is niet de
bedoeling dat u nog mee de klas in gaat. We willen u erop attent maken dat alle leerkrachten graag
om 8.30 uur met de les willen starten / beginnen. We verwachten van u als ouder en/of verzorger dat
u zorgt dat uw kind op tijd op school aanwezig is; dit is zowel voor uw kind als voor de leerkracht en
de medeleerlingen prettig.
Als u een belangrijke mededeling heeft wat betreft het dagschema, dan kunt u dit in het
mededelingenschriftje schrijven dat bij de deur hangt. Bijvoorbeeld wanneer uw kind door een
andere persoon wordt opgehaald dan gebruikelijk. U hoeft dit dan niet aan de juf te melden. Zij leest
gedurende de dag het schriftje door. Wanneer uw kind niet op school komt, om welke reden dan
ook, vragen wij u dit via het Social Schools systeem door te geven.
De kring
Als de kinderen binnenkomen, beginnen we de dag in de kring.
Kringactiviteiten kunnen zijn:
- Kringgesprek /dagritme: dagen van de week
-

Vertellen door de leerkracht of kinderen
Onderbouwd kringlessen a.d.h.v. karakters ( Arie de letterkanarie, Wim de woordspin, de
kletskous, Ed met de rijmpet etc.)
Sociaal emotionele vorming
Voorlezen

-

Opzegversjes
Muzikale vorming/ Engels

-

Dramatische vorming

Spelen en werken
Na de kring wordt er buiten gespeeld of gewerkt. Net zoals in alle groepen besteedt onze school veel
aandacht aan het onderdeel zelfstandig werken. Deze manier van werken, die van groep 1 tot en met
groep 8 is ingevoerd, vindt plaats op diverse momenten en tijdens diverse lessen. Tijdens het werken
zijn de kinderen individueel of in kleine groepjes bezig. Bij de kleuters ziet dat er als volgt uit:
De kinderen gaan zelfstandig aan de slag met o.a. ontwikkelingsmateriaal uit onze methode
‘Onderbouwd’. De methode bevat zowel taal, rekenen als motoriek. Het kan ook zijn dat de kinderen
een opdracht krijgen van de juf om een bepaalde techniek te oefenen (bijv. knippen en plakken)
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ofom in één van de verschillende hoeken te spelen. Op deze manier heeft de juf de tijd om een
groepje te begeleiden.
10 uurtje
Rond 10 uur eten we iets kleins om de trek te stillen. Vaak is dit één stuk fruit/groente/gezonde koek
en iets te drinken. Niet teveel, want we eten en drinken ongeveer 15 minuten. Graag alleen gezonde
dingen, dus geen koekjes of snoep en al het eten en drinken voorzien van naam! Het tussendoortje
gaat in de daarvoor bestemde bakken buiten de klas. Denk eraan: geen doppers!!! (i.v.m. omvallen)
Buitenspelen
De kinderen spelen dagelijks twee keer buiten. Het buitenspelen gebeurt op het kleuterplein o.b.v.
de eigen leerkracht. Het buitenspelen vindt plaats met twee of drie kleutergroepen tegelijk.
Deze groepen rouleren, zodat elke keer verschillende groepen met elkaar buitenspelen.
Tussen 11.30 uur en 12.00 uur spelen we met vier groepen buiten o.b.v. ondersteunend personeel.
Zorg dat uw kind erop gekleed is om onder alle weersomstandigheden naar buiten te gaan.
Een beetje regen zal ons er niet van weerhouden om naar buiten te gaan. Geef uw kind dan ook altijd
een jas/vest mee.
Overblijven
Uw kind blijft elke dag bij de eigen leerkracht over. Dit gebeurt op een rustige manier aan tafel met
een muziekje of luisterverhaal aan. Dit doen we om te stimuleren dat de kinderen door eten, want
we hebben 30 minuten om te lunchen .
Het overblijfeten blijft in de tas. Ook tijdens het overblijven mag er absoluut niet worden gesnoept.
Is dit wel het geval, dan krijgen de kinderen het weer mee terug in hun bakje.
Methode ‘Onderbouwd’
De methode heeft drie kerndoelen in zich: taal, rekenen en motoriek. Deze worden op een speelse
manier, middels handpoppen en ontwikkelingsmateriaal, aangeboden. Alle ontwikkelingsmaterialen
hebben een apart leerdoel in zich. De kinderen krijgen het spel aangeboden in de kring en gaan daar
vervolgens spelenderwijs mee aan de slag. Aan het eind van de week wordt gekeken of een kind het
spel beheerst.
Verder zijn er in de klas de volgende materialen aanwezig:
- Motorische ontwikkeling: bouwmaterialen, kralenplankjes, kralen rijgen, mozaïek enz.
- Taalontwikkeling: spelletjes voor het aanbieden van begrippen, reken/taal puzzels, mini loco,
boekjes, kijk-luisterspelletjes, huishoek, i-pads en leesboekjes enz.
- Voorbereidend rekenen: allerlei telwerkjes, reken/taal puzzels, mini loco, mozaïek,
verschillende maten vouwblaadjes, i-pads, bouw- en huishoek
- Creatieve ontwikkeling: plakken, knippen, tekenen, schilderen, knutselen, enz.
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-

Sociale ontwikkeling: huishoek en andere hoeken, gezelschapsspelletjes, oudere kinderen
die de jongere kinderen helpen.

Gym
De kinderen krijgen twee keer per week een gymles. Eén van hun eigen leerkracht en één van de
vakleerkracht (Rachid). Dit is één keer in de speelzaal en één keer keer in de grote gymzaal. Voor het
gymmen heeft uw kind gympjes nodig voorzien van naam. Het is erg fijn als uw kind de gympjes zelf
aan en uit kan doen. Instapgympjes of gympen met klittenband hebben daarom de voorkeur.
Gymkleding is voor iedere leerling die zichzelf kan aan- en uitkleden wenselijk (T-shirt, korte broek).
Wilt u op de gymdagen rekening houden met makkelijke kleding voor uw kind i.v.m. het zelf aan- en
uitkleden. Aan- en uitkleden moet zo zelfstandig mogelijk verlopen. Neem voor de vakantie de
gymkleding van uw kind mee naar huis om te wassen. Check dan tevens de schoenmaat.
Ophalen
Om 14.00 uur gaat de school uit en kunt u uw kind ophalen op het kleuterplein. De groepen A en B
gaan door hun eigen buitendeur in de klas naar buiten. De andere groepen C, D en E komen door de
algemene uit-/ingang naar buiten. Kinderen die niet op tijd worden opgehaald, nemen we weer mee
naar binnen. We nemen dan contact op met de ouders. Wanneer uw kind naar de naschoolse opvang
gaat, zal het door een medewerker van die organisatie binnen opgehaald worden.

ALGEMENE INFORMATIE
Social Schools
De vorm van communicatie die wij op de Beatrixschool gebruiken is Social Schools; een digitaal
informatieplatform voor het basisonderwijs. Via Social Schools wordt de informatie van school naar
ouders gestuurd. Wanneer uw kind op school begint ontvangt uw een aanmeldcode voor Social
Schools. Zorg dat u zich zo snel mogelijk aanmeld, zodat u direct alle belangrijke informatie vanuit
de leerkracht, de nieuwsbrieven vanuit de school en leuke stukjes ontvangt. Daarnaast is het voor
ons erg belangrijk om de juiste gegevens van u te hebben, zodat wij u kunnen bereiken in geval van
nood. Wilt u wijzigingen die van belang zijn dan ook zo snel mogelijk bij ons en de administratie
doorgeven.
Indien uw zoon of dochter ziek is of naar de arts moet, vragen wij u ons daarvan op de hoogte te
stellen. Vóór schooltijd kunt u via Social Schools een ziekmelding doen. Op deze manier komt uw
bericht zowel bij de administratie als bij desbetreffende leerkracht aan. Elke dag worden de
absenten in de groep genoteerd. De leerkrachten nemen contact met u op als het verzuim niet
gemeld is. In de schooladministratie wordt het verzuim centraal opgeslagen. Bij veelvuldig verzuim
of te laat komen, zal door de schoolleiding met de ouders contact worden opgenomen en zal de
leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.
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Bewaarmap A3
De kinderen maken veel werkjes, zoals tekeningen en diverse plakwerkjes. Deze willen we in een
bewaarmap verzamelen, zodat u aan het eind van de kleuterperiode een mooi overzicht heeft van
wat uw kind deze jaren gedaan heeft en hoe het zich heeft ontwikkeld. Tijdens de inloopavonden
kunt u deze map inkijken.
Tip van de juf: A3 bewaarmappen zijn o.a. verkrijgbaar Primera Overveen.
Verjaardag /trakteren
De verjaardag van uw kind wordt uiteraard ook gevierd op school. Bij de vijfde verjaardag mag u bij
het vieren van de verjaardag in de klas aanwezig zijn. Natuurlijk mag je als je jarig bent ook
trakteren. Wilt u bij de traktatie denken aan gezond en een veilige lekkernij. Veel snoep bevat kleuren geurstoffen, teveel suiker, waardoor het blijft plakken aan de kiezen en tanden. Daarom geen
lolly’s, kauwgom, zakjes snoep, zure matten en marshmallows! Wat mag wel: muffins, popcorn, fruit,
ijsjes, soepstengels, rijstwafels, ontbijtkoek, eierkoeken, rozijnen en/of plakjes cake. Na het
trakteren in de klas mag de jarige met twee vriendjes ongeveer vier groepen rond om een kaartje en
een sticker te halen.
Wilt u van tevoren even met de leerkracht af stemmen wanneer het kind trakteert. Dit in verband
met meerdere verjaardagen of andere activiteiten op die dag. Het is aan te raden het exacte aantal
leerlingen even bij de leerkracht na te vragen.
Maandviering
Elke groep verzorgt een keer per jaar een optreden. Dit doen ze voor ouders, opa’s, oma’s en alle
andere leerlingen van de school. De voorbereiding van het optreden zal samen met een andere
groep en met Muziek Lab (Organisatie muziekeducatieprojecten) plaatsvinden, maar de uitvoering
gebeurt per groep apart. Dat betekent dat elke groep één keer op het toneel zal staan.
Op de jaarkalender staat aangegeven wanneer elke groep zijn optreden heeft.
Toilet
Kinderen dienen zindelijk te zijn als ze bij ons op school komen. Oefen thuis ook nog even met billen
afvegen, dat vinden kinderen soms nog lastig. Voor ‘ongelukjes’ zijn extra kleren op school aanwezig.
Wilt u uw kind t.a.t. een plastic tas meegeven in de rugtas, zodat we daar eventueel vieze kleding in
kunnen stoppen. Mocht uw kind vaker ‘ongelukjes ’ hebben, dan is het prettig om extra verschoning
in de tas te stoppen. Er is één toilet per klas. In geval van hoge nood gebruiken we de toiletten van de
andere klassen. Na het plassen wassen de kinderen hun handen met zeep. Dit doen ze in de klas.
Bibliotheek
Elke week gaat er een deel van de groep (groep 1 en 2 apart) naar de bibliotheek in de school, om een
boek te halen. De boeken blijven in een bak in de klas.
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Husselen:
Na de voorjaarsvakantie worden de groepen af en toe gehusseld. Er worden verschillende
combinaties van groepen 2 bij elkaar gezet, om te kijken welke groepen het beste bij elkaar passen.
Dit is tevens een mooi moment om de kinderen alvast voor te bereiden op groep 3; te oefenen met
werkbladen (ter bevordering van de werkhouding en concentratie) en klassikale instructie. Groep 1
gaat op dat moment bij de andere groep 1 spelen.
Rapporten + ouder-/ en kennismakingsgesprekken
Met de ouders van groep 1 hebben we na ongeveer vier weken een kennismakingsgesprek over uw
kind. Daarna hebben we een voortgangsgesprek in maart. Aan het einde van het schooljaar krijgt
groep 1 een rapport mee.
Met de ouders van groep 2 hebben we in november een gesprek over de voortgang. In februari
ontvangen de leerlingen van groep 2 hun rapport. Naar aanleiding hiervan volgen er
rapportgesprekken. Aan het eind van het schooljaar ontvangen zij hun tweede rapport.
Op deze manier is het mogelijk om driemaal per jaar een gesprek over de ontwikkeling van uw kind
te houden. Daarvan zijn de eerste twee gesprekken verplicht en het laatste gesprek facultatief of op
aanvraag van de leerkracht. Op de jaarkalender staat aangeven wanneer de gespreksweken zijn.
In de week vooraf wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de exacte dagen en tijdstippen.
Het inschrijven gebeurt m.b.v. een intekenlijst in Social Schools. Indien nodig, kunt u natuurlijk ook
tussendoor een afspraak maken met de leerkracht.
Ouderhulp/klassenouder
Elke klas heeft één of twee klassenouders die helpen bij het organiseren van hulpouders bij een
activiteit. Deze ouders worden elk schooljaar opnieuw gekozen, zodat een ieder de kans krijgt om
zich op te geven. De leerkracht maakt de uiteindelijke beslissing wie er klassenouder wordt.
Regelmatig hebben wij hulp nodig van ouders voor bijvoorbeeld luizenpluizen, uitstapjes of
andere activiteiten. Een oproep voor hulp krijgt u via de klassenouders of wordt gemeld in een
Social Schools.
Inloopavonden
Tijdens de inloopavonden kunt u samen met uw kind op school komen. Uw kind kan u dan vertellen
en laten zien wat hij/zij allemaal doet op school. Tevens wordt de bewaarmap en het tekenboek
getoond. Deze avonden vinden twee keer per jaar plaats.
Stagiaires
Jaarlijks hebben we in de kleuterbouw enkele stagiaires rondlopen. Dit kunnen stagiaires zijn van de
PABO, leerkracht in opleiding of vanuit het NOVA college, onderwijsassistent in opleiding. Zodra er
in de groep van uw kind een stagiaire wordt geplaatst, zult uw hiervan op de hoogte worden gesteld.
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Hoofdluis
Op elke school komt regelmatig hoofdluis voor. De kinderen worden daarom regelmatig en
standaard na iedere vakantie gecontroleerd. Dit gebeurt op verzoek van de hoofd luizenouder.
Zij/hij houdt contact met andere luizenouders en licht ze in over de wijze van aanpak. Indien er
lopende hoofdluizen bij uw kind worden geconstateerd, wordt er direct met u contact opgenomen.
Wij verzoeken u dan om het kind zo snel mogelijk op te halen en te behandelen met shampoo/ lotion
en een kam. Verdere informatie daarover is op school aanwezig.
Ons advies is om uw kind zelf regelmatig te controleren. Wanneer u luis heeft geconstateerd, wilt u
dan direct de leerkracht daarover informeren. Het is niet verplicht om een luizenzak aan te schaffen
(wel erg handig in de winter i.v.m. mutsen, wanten en sjaals).
Extra Verlof/Vrij
Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. De leerplichtambtenaar controleert hierop regelmatig.
De school hanteert hierop een streng beleid. Verlof/vrij buiten de vakanties is slechts bij hoge
uitzondering mogelijk. Bij de administratie liggen aanvraagformulieren voor verlof en een uitleg over
de mogelijkheden. Wanneer een kind nog niet leerplichtig is, vragen wij u ook een aanvraagformulier
voor verlof in te vullen ook wanneer het gaat om een lang weekend of korte vakantie.
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