Beste ouders/verzorgers,
Uw kind zit bij ons in de kleuterklas van basisschool De Driesprong. Dit is een leuke en
spannende periode. Tijdens het intrede gesprek heeft u veel praktische informatie van
ons gekregen over het reilen en zeilen in de kleutergroepen.
De belangrijkste punten hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet.
Als uw kind voor het eerst op school komt:
▪ De eerste wendag start uw kind om 08.30 uur.
▪ Hoeft uw kind nog geen hele dagen naar school, dan kan in onderling overleg
afgesproken worden dat uw kind een hele of een halve dag naar school komt.
▪ Krijgt uw zoon/dochter een symbooltje. Dit symbooltje vindt u ook terug op de
kapstok. Uw kind mag de jas bij dit symbooltje aan de kapstok hangen, graag in de
luizenzak. Uw krijgt een luizenzak en een gymtas op de eerste schooldag van uw
kind. Indien deze in de loop der jaren kwijt is of aan vervanging toe is dan is er een
nieuwe te koop bij de administratie.
Wie, wat, waar
▪ Elke maand sturen wij u via Parro de maandinfo toe. Hierin staan alle activiteiten
vermeld, die er voor de desbetreffende maand op het programma staan. U vindt deze
maandinfo ook op onze website,
www.driesprong-soest.nl. Wist u dat u zich kunt abonneren op de digitale agenda van
onze site? Dan bent u altijd op de hoogte van de laatste informatie.
▪ Via Parro worden er regelmatig praktische mededelingen en oproepen gedaan.
▪ Kijkt u regelmatig op onze website: www.driesprong-soest.nl voor informatie over
school, over de groep, oproepen etc. etc.
▪ Hier vindt u tevens het jaarboek, onze schoolgids, de pagina van de kleuterklassen
met verhalen over uitstapjes, de laatste nieuwtjes etc.
▪ Wilt u bij wijzigingen in telefoonnummers (van uw werk, de oppas etc.) of
e-mailadressen dit aan ons doorgeven? Dan kunnen wij u in geval van nood altijd
bereiken.
Enige huishoudelijke regels
▪ U kunt uw kind vanaf 08.20 uur op het schoolplein brengen. Uw kind kan of zelf naar
de klas lopen of 1 van de leerkrachten die buiten staan begeleidt uw kind naar de
juiste klas.
▪ Aan het eind van de dag komen de leerkrachten met de kinderen naar buiten. Zij
blijven achter de vlaggetjes. Zodra het kind en de leerkrachten zien dat er iemand
voor het kind is mag het kind naar de ouder/opa,oma/oppas mee.
▪ De BSO verzamelt de kinderen achter de school.
▪ Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan telefonisch afmelden voor 08.30 uur? U kunt
ons bereiken op telefoonnummer: 035-5885914.
▪ Indien u uw kind onder schooltijd komt ophalen kunt u met de leerkracht afspreken
om voor het raam van de klas te staan. De leerkracht zorgt dat uw kind met haar/zijn
spullen naar u toe komt.
▪ Vanaf 5 jaar vallen de kinderen onder de leerplichtwet. Dit betekent dat zij niet meer
mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen.
U dient hiervoor een formulier “verzoek buitengewoon verlof” in te vullen, te
verkrijgen bij de directeur of via onze website www.driesprong-soest.nl. Op de
website en in de folders in de hal vindt u ook de uitgebreide folder van de
leerplichtambtenaar.
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Wilt u alle spullen (jas, tas, gymschoenen, eten, drinken, etc.) van uw kind zo veel
mogelijk merken om misverstanden te voorkomen.
Het is prettig als uw kind zich zelf kan aan- en uitkleden, de rits kan
openmaken/dichtdoen etc. Wilt u dit thuis met uw kind oefenen?
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is als hij op school komt en daarnaast zelf
zijn/haar billen kan afvegen.

Eten en drinken
De meegebrachte tas met eten en drinken mag uw kind in een van de gele bakken op
de gang zetten.
▪ Wilt u ervoor zorgen dat u niet teveel eten en drinken meegeeft en dat alles indien
nodig “hapklaar” is (bijv. het fruit gesneden)?
▪ Wij vragen u uw kind ’s ochtends fruit mee te geven en liever geen snoep of “smelt
gevoelige” chocoladekoeken.
▪ Woensdag is het op school “fruitdag” en vragen wij u fruit mee te geven. Ook op de
andere dagen geniet fruit de voorkeur.
Werkwijze in de klas
▪ In de klas hangen dagritmekaarten. Aan de hand daarvan kunnen u en uw kind zien
wat er deze dag allemaal in de klas gaat gebeuren.
▪ Wij werken met de methode ‘onderbouwd’. In deze methode wordt er thematisch
gewerkt. Tijdens elk thema wordt er spelenderwijs aan verschillende taal-, reken- en
motoriekdoelen gewerkt.
▪ Aan het begin van de week wordt er werk centraal gesteld: een knutselwerkje en
taakwerk (één of twee taal- of rekenactiviteiten).
Jongste kleuters hebben naast het knutselwerkje, 2 taakwerkjes per week. Oudste
kleuters hebben naast het knutselwerkje, 3 taakwerkjes per week.
Hiermee leren de kleuters al vroeg werken met het Daltonsysteem (o.a. het zelf
plannen en aftekenen).
▪ Het opruimen van materialen doen de kinderen zelf m.b.v. het maatjesbord. Ze zijn
een aantal weken verantwoordelijk voor het netjes houden van een bepaalde hoek/
kast.
▪ 1 dag in de week is het maatjesdag. De kinderen worden dan willekeurig aan elkaar
gekoppeld en tijdens de hele werkles werken zij samen. Zo leren de kinderen ook
spelen met andere kinderen dan hun vriendjes.
▪ Wij letten op een juiste potloodgreep. Doet u dit thuis ook? Potlood tussen duim en
wijsvinger, de overige vingers eronder.
▪ 3 momenten per jaar en de dag na Sinterklaas mag er tijdens de werkles met eigen
speelgoed gespeeld worden. Het doel is dat de kinderen hun eigen speelgoed leren
delen, en leren zuinig te zijn op speelgoed van anderen. Zo leggen wij de link “ga
respectvol met spelmateriaal van anderen, en dus ook met spullen van school om.”
▪ Wanneer een kind jarig is, vieren wij dit uitgebreid in de klas. Kinderen mogen
trakteren, i.v.m. corona-maatregelen vooralsnog alleen voorverpakte traktaties. Wij
sturen u als ouder een aantal foto’s via Parro, zodat u ook kunt meegenieten van het
feestje.
▪ Voor jarige ouders mogen de kinderen onder schooltijd een feestelijke tekening
maken. Geeft u dit wel tijdig door aan de leerkracht?
Gymles
● Op maandag en donderdag krijgen de kinderen gymles. Uw kind gymt naar keuze van
de ouders in ondergoed of gymkleding. Houdt u er rekening mee dat uw kind zich in
maximaal 10 minuten zelfstandig moet kunnen aan- en uitkleden? Verder graag goed
passende gymschoenen mee naar school geven, het liefst met klittenband. Deze
blijven gedurende het hele jaar op school liggen. Het is fijn als in de gymschoenen de
naam van uw kind staat. Voor de vakanties geven wij de gymspullen mee om te
wassen en te controleren of de kleding en schoenen nog passen.
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Rapport, 10 minutengesprek
▪ Vier keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken op school. De eerste en vierde keer
zijn samen met uw kind. De tweede en derde keer bespreken we de voortgang van
uw kind.
▪ Uw kind krijgt twee keer per jaar een plakboek mee naar huis. (De data hiervan vindt
u de jaarkalender en worden gemeld in de maandinfo.)
In het plakboek kunt u zien wat we zoal gedaan hebben in de klas. Wilt u het
plakboek na enkele dagen weer mee naar school nemen zodat we er nieuwe werkjes
in kunnen plakken? Aan het eind van het schooljaar mogen de kinderen het plakboek
houden. De instromers van wie er nog niet zo veel in het plakboek zit wordt gevraagd
dit weer na de zomervakantie mee naar school te nemen.
▪ De kinderen krijgen in principe 2x per jaar een rapport mee naar huis. Kinderen die
later in het schooljaar instromen, wanneer zij 4 worden, krijgen een rapport mee
wanneer zij op het moment van de rapporten meer dan 8 weken onderwijs hebben
genoten.
Hulp gevraagd
▪ Tijdens het schooljaar vinden er verschillende uitstapjes plaats. Hierbij is uw hulp
onmisbaar. Wij hebben regelmatig rij-ouders en begeleiders nodig. Oproepen
hiervoor komen via Parro.
▪ Aan het eind van het schooljaar maken we met ouders de klas en al het speelgoed
schoon. Fijn als u wilt helpen! U mag ook speelgoed mee naar huis nemen om schoon
te maken.
▪ Wij kunnen niet zonder uw vrijwillige ouderbijdrage teneinde een aantal activiteiten te
kunnen uitvoeren, zoals Sinterklaas, Kerstviering, maar ook uitstapjes en aanschaf
van spelmateriaal. Voor een eerste kind op school is de ouderbijdrage vastgesteld €
40,-- per jaar.
Dit zijn jaartarieven. Deze gelden bij de instroom van start schooljaar tot Kerst.
Kinderen die tussen Kerst en Pasen komen betalen de helft van de ouderbijdrage.
Instromers tussen Pasen en de zomervakantie betalen geen ouderbijdrage. U krijgt
hiervoor een betaallink toegestuurd.
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd bij ons op De Driesprong.
Groep Floddertje:
Groep Krullevaar:
Groep Stampertjes:
Onderwijsassistent:
Klassenassistent:
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Miranda en juf Simone
Evelien en juf Marina
Dorien en juf Marina
Natasja
Samantha
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