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Welkom op De Beiaard 

 

Het is zo ver. Uw kind gaat nu echt naar school! Samen met u gaan we ervoor 
zorgen dat uw kind een fijne tijd heeft op De Beiaard. Om de start zo soepel mogelijk 
te laten verlopen hebben wij voor u een aantal punten met betrekking tot groep 1/2 
op een rij gezet. 
Mocht u meer informatie over de school willen, dan kunt u dat in de schoolgids 
nalezen. Deze kunt u hier (www.debeiaard-utrecht.nl/downloads) van onze website 
downloaden. 
Als u na het lezen van dit boekje en de schoolgids nog vragen over het 
kleuteronderwijs heeft, dan kunt u natuurlijk altijd bij de groepsleerkracht terecht. 

Wijzigingen in verband met Coronamaatregelen: 
In het informatieboekje staat, indien van toepassing, onder elk onderwerp welke 
(tijdelijke) wijzigingen er zijn in de organisatie van het onderwijs.   

 

Hoe ziet een schooldag eruit? 

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op school. 
Jassen kunnen in de luizenzak gestopt worden met daarop de naam van uw kind. De 
tas wordt op de kapstok gezet of als daar geen plek is in de luizenzak gestopt. In de 
klas staat een stoel klaar met de naam van uw kind. 
 
Zodra de school ’s ochtends opengaat, kunt u in de kring samen met uw kind een 
boekje lezen. Als de leerkracht aangeeft dat de les begint, nemen de ouders afscheid 
en begint de schooldag. 
 
Bij de deur van klas ligt een schrift. Hierin kunt u korte mededelingen voor de 
leerkracht opschrijven. Bijvoorbeeld dat uw kind door iemand anders wordt 
opgehaald of niet naar de BSO gaat als dat normaal wel zo is. Dit voorkomt haastige, 
korte gesprekjes waar in het ochtendritueel weinig tijd voor is. 
 
Wijziging: 

Ouders komen gedurende de schooldag niet in de school of op het schoolplein. 

Kinderen worden ontvangen op het schoolplein tussen 8.20 en 8.30 u. Uw kind gaat 

daarna samen met de leerkracht naar binnen. Bijzonderheden kunt u melden aan de 

leerkracht of via SocialSchools. 

 

 

  

https://www.debeiaard-utrecht.nl/downloads/
http://www.debeiaard-utrecht.nl/downloads
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U bent weg en dan… 

Elk dagdeel beginnen we in de kring. Op maandagochtend vertellen de kinderen 
over het weekend. Alleen op deze ochtend mogen ze ook iets van speelgoed 
meenemen. Niet te groot, het moet wel onder de stoel passen. Het is leuk als uw kind 
aan de hand van datgene wat is meegenomen iets over zijn/haar belevenissen van 
het afgelopen weekend kan vertellen. 
We begrijpen dat wanneer uw kind net op school is, het graag iets veiligs van thuis 

meeneemt. Dit mag natuurlijk. Als uw kind voldoende gewend is bouwen we dit af. 

De andere dagen vinden er verschillende activiteiten plaats in de kring, zoals 
spelletjes, muziek, drama en taal- en rekenactiviteiten. Na de gezamenlijke 
kringactiviteit start de werkles of een bewegingsles in de gymzaal van de school. 
 
Tijdens de werkles werkt en speelt uw kind in één van de hoeken in de klas. 
Halverwege de werkles mogen de kinderen wisselen en in een andere hoek aan het 
werk, uiteraard ruimen ze dan eerst hun eigen hoek op. De mogelijke activiteiten 
tijdens de werkles staan op het planbord dat u herkent aan de magneetjes. Ieder kind 
heeft een eigen afbeelding. 

 

Na de werkles of de bewegingsles ruimen de kinderen op en daarna is er tijd voor 
eten en drinken. Dit moment duurt zo’n 15 minuten. 
Stop de trommel van uw kind alstublieft niet te vol! Iets van fruit, groente of een 
gezonde boterham is voldoende. Foefjes voor in de broodtrommel die ons werk 
vergemakkelijken en uw kind minder afhankelijk van ons maken zijn bijvoorbeeld: 
een sneetje in de bovenkant van de banaan of een beginnetje in de schil van de 
mandarijn. 
Snoep is niet toegestaan, ook niet een klein snoepje of cakeje en andere zoete 
koeken.  
 

Na het eten en drinken gaan de kinderen naar buiten voor het gezamenlijke 
speelkwartier. In dit speelkwartier zijn ook kinderen uit andere groepen buiten aan 
het spelen. Er zijn twee speelkwartieren waardoor steeds de helft van de school 
buiten is. Er zijn altijd twee leerkrachten, waarvan één onderbouwkracht, die buiten 
pleinwacht hebben.  
 
Na het speelkwartier wordt de bel geluid en gaan de kinderen weer naar binnen voor 
een kringactiviteit, een korte werkles of een gymactiviteit.  
Hierna volgt nog een buitenspeelmoment, nu alleen met de kleutergroepen. Tijdens 
dit buitenspelen bieden de leerkrachten de kinderen fietsjes, karren, paardenteugels 
of zandbakspullen aan om mee te spelen. 

Om 12 uur is het tijd om weer naar huis te gaan. De kinderen staan met hun 
leerkracht buiten op de speelplaats op een vaste plaats. Hier kunt u uw kind ophalen. 
De kinderen die overblijven, blijven in de klas. Een medewerker van Mini Stek komt 
in de klas om met deze kinderen te lunchen. 
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Het overblijven (TSO) 

 
De tussenschoolse opvang ofwel het overblijven wordt georganiseerd door Mini Stek. 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent uw kind thuis te laten lunchen, kunt u uw kind 
laten overblijven. De trommel en beker, graag voorzien van naam, kunnen ook in de 
rugtas van uw kind. 
 
Omdat we het overzicht willen en moeten bewaren is het belangrijk dat u ons vooraf 
informeert als uw kind een keer met een vriendje of vriendinnetje meegaat. Dat kunt 
u doen door een notitie in het hierboven genoemde schrift. 

Op de website van Mini Stek staat alle informatie over tarieven en aanmelden:  

www.mini-stek.nl    
 
Wijzigingen 

Geef bijzonderheden betreffende het overblijf ook door aan de leerkracht of via 
SocialSchools. 

 
 
De middag 
 

Als uw kind net op school zit doet het veel indrukken op waarvan veel kinderen erg 
moe worden. Voor sommige kinderen kan het teveel zijn om direct de middagen naar 
school te gaan en eventueel ook over te blijven. U kunt in overleg met de leerkracht 
van uw kind bekijken of uw zoon of dochter vanaf het begin hele schooldagen naar 
school gaat of alleen te ochtenden. 

Indien uw kind ’s middags naar school gaat, dan wordt u om 12.55 uur in de klas 
verwacht. 
De kring begint direct om 13 uur waarna weer een werkles, buitenspelen of een 
gymles plaatsvindt. 
 
Om 15 uur staan de kinderen weer buiten met hun leerkracht en kunt u hem/haar 
weer ophalen. Het ene kind zal honderduit praten over alles wat het op school heeft 
beleefd en een andere zal er het zwijgen toe doen. Het helpt vaak om concrete 
vragen te stellen, zoals “Wat heb je gedaan in de klas vandaag?”. 
Kinderen die naar de BSO gaan, blijven in de groep en worden daar opgehaald. 
 

Wijziging: 
Kinderen die na het overblijven weer terugkomen naar school worden om 12.55 
ontvangen op het plein. Uw kind mag in de rij gaan staan bij de kinderen van de 
eigen groep. 
Ook bij het ophalen van de kinderen om 15 uur blijven ouders buiten het schoolplein 
staan. Houd hierbij afstand en vertrek zo snel mogelijk. 
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Bewegingsonderwijs 
 
Vier tot vijf keer in de week gaat uw kind naar de aula voor bewegingsonderwijs. 
Er staan allerlei toestellen, zodat uw kind naar hartenlust kan klimmen, zwaaien, 
glijden enz. Daarnaast bieden wij allerlei spelvormen aan.  
Uw kind mag in ondergoed gymmen. Rokken, jurken en truien moeten wel altijd uit. 
We gebruiken geen gymkleding maar wel gymschoenen. Deze schoenen, voorzien 
van naam, blijven op school in een hiervoor bestemde bak.  
 
Wanneer de schoenenbak ‘s morgens bij binnenkomst al in de kring staat, dan is het 
fijn als u de gympen bij uw kind aantrekt. De gewone schoenen worden onder de 
stoel gezet. 
De gymschoenen mogen geen veters hebben, alleen elastiek of klittenband. Dit is 
een beetje voor ons gemak, maar vooral ook voor de veiligheid van uw kind. 
 
 
Schoenen 
 
Ook voor de alledaagse schoenen van de kinderen hebben wij een verzoek: 
Gedurende de dag moeten de kinderen regelmatig hun schoenen uitdoen; bij het 
wisselen van schoenen voor de bewegingsles en bij de werklessen als ze in 
bepaalde hoeken werken. Het is daarom belangrijk dat uw kind zelfstandig zijn of 
haar schoenen kan aan- en uittrekken, veterschoenen zijn op deze leeftijd dan niet 
handig. We verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden bij de aanschaf 
van nieuwe schoenen. 

 
Start vierjarigen 

Uw zoon of dochter is welkom op de dag nadat hij of zij vier jaar is geworden. Voor 
kinderen die in augustus en september jarig zijn maken wij een uitzondering: Zij 
mogen vanaf de start van het schooljaar meedoen. 
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Vieren verjaardag 
 
Wanneer uw kind net vier jaar is, wordt deze verjaardag niet in de klas gevierd. De 
daaropvolgende verjaardagen natuurlijk wel! Voor de kinderen die in augustus en 
september jarig zijn en al meedraaien met de groep als zij vier jaar worden, is er wel 
de mogelijkheid om de verjaardag te vieren in de klas. 

De ochtendkring staat dan in het teken van de verjaardag. Aan het eind van die kring 
mag uw kind trakteren. Maak deze traktatie niet te groot. Tijdens het gezamenlijke 
speelkwartier mag uw kind samen met twee vriendjes of vriendinnetjes de klassen 
rond om de leerkrachten te trakteren en een cadeautje uit de grabbelton te 
grabbelen. De verjaardagen worden zonder aanwezigheid van ouders gevierd. 
 

Wijziging: 

De kinderen gaan niet de klassen rond. Traktaties moeten voorverpakte etenswaren 

zijn. 

 

Zit mijn kind in de instroomgroep of in groep 1? 

Vanaf dit schooljaar (2020-2021) staat de instroomdatum niet meer op 1 december, 
maar op 1 oktober. Kinderen die voor 1 oktober van het schooljaar vier jaar worden 
zitten dan in groep 1, kinderen die op of na 1 oktober vier worden rekenen wij tot de 
instroomgroep. 
Wij hebben deze keuze gemaakt omdat wij merken dat voor de meeste kinderen 
anderhalf jaar kleuteren te kort is om de ontwikkelingsprocessen door te maken die 
het fundament vormen voor het verdere leren in groep 3. Deze kinderen hebben 
regelmatig meer moeite om het leerproces te volgen. Als we naar de resultaten kijken 
zien wij dat bij kinderen die uitvallen op bepaalde vakken relatief veel kinderen zitten 
die juist in het najaar jarig zijn. 
 
Uiteraard houden wij bij het doorstromen naar groep 3 altijd rekening met hoe uw 
kind zich ontwikkelt. Kinderen die tussen de zomervakantie en de kerstvakantie op 
school komen, houden we daarbij extra in het vizier. 
 
 

Het podium 

 

De aula is de plek waar de kinderen gymmen en waar een aantal keer per jaar 

samen met andere groepen een gezamenlijk afsluiting plaats vindt. Op de kalender 

van Social Schools staat welke groepen wanneer aan de beurt zijn. Deze afsluitingen 

vinden altijd op de vrijdagen om 14 uur plaats. Alle betreffende groepen treden op 

met dans, zang, toneel of muziek. U bent van harte welkom om hiernaar te komen 

kijken. 

Wijziging: 
Helaas is het op dit moment niet mogelijk de weekafsluiting van de groep van uw 
kind bij te wonen. 
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Luizen 
 
Na elke vakantie worden de leerlingen van de school gecontroleerd op luizen. Na 
afloop van de controle worden ouders van kinderen waarbij neten of luizen zijn 
geconstateerd geïnformeerd. Daarnaast hangt op het bord naast de ingang van de 
klas een briefje of extra controle thuis nodig is. Controleer echter ook zelf met 
regelmaat uw kind. Ieder kind heeft een luizenzak, waar de jas, das en wanten in 
gaan.  
 
Wijziging: 
Het luizenpluizen op school is op dit moment niet mogelijk, daar er geen ouders de 
school in mogen. Wij vragen u vriendelijk uw kind regelmatig zelf te controleren en de 
leerkracht te informeren als u luizen of neten aantreft. 
 

 
Ziek en dan? 
 
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind ziek wordt. We vragen u om uw kind via 
Social Schools ziek te melden en dat elke dag te doen zolang uw kind ziek is.  
Wij vragen u uw kind goed uit te laten zieken en niet te snel weer naar school te 
brengen, hoe graag het ook wil. Een kind met diarree is voor ons ook een ziek kind. 
Wij verzoeken u dringend uw kind dan thuis te laten. 
Mocht het zo zijn dat uw kind op school ziek wordt, dan bellen wij u, zodat u uw kind 
kunt komen ophalen. 
U krijgt van school een bereikbaarheidsformulier dat u de eerste keer dat uw kind 

op school komt ingevuld bij de leerkracht kunt afgeven.  

 

Schooltijden 

 

Alle ochtenden van 8.30- 12.00 uur 

Maandag-, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag van 13.00-15.00 uur 

Woensdagmiddagen zijn alle kinderen vrij. 

Op de Social Schools kalender en de website staat wanneer uw kind een vrije dag 

heeft. 
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Communicatie 
 

Veel belangrijke communicatie verloopt via Social Schools. Dit is een digitaal 
systeem waarmee de school gemakkelijk met (groepen) ouders kan communiceren. 
Voordat uw kind op school komt, krijgt u per mail een inlogcode hiervoor. Maakt u 
snel een account aan, vul uw gegevens in en zet deze op “zichtbaar voor andere 
ouders”. Zo is Social Schools ook een handig telefoon/adresboek bij 
speelafspraakjes. 

Houdt u Social Schools goed in de gaten om zo belangrijke data niet te missen. Deze 

vindt u ook terug op de website. 

Natuurlijk geeft al deze informatie u geen inzicht over hoe het met uw kind op school 
gaat. Daarom nodigen wij u na ongeveer zes weken uit voor een gesprekje over uw 
kind. U bent overigens altijd vrij om een gesprek aan te vragen, of na schooltijd op 
het plein te informeren naar de dag van uw kind. Wanneer wij het nodig achten 
nodigen wij u ook uit voor een gesprekje.  
 
In oktober is er ook een informatieavond over de dagelijkse gang van zaken in de 
groepen 1/2. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. 
 

Wijziging: 
De fysieke ouderavond gaat niet door dit schooljaar. Dit informatieboekje geeft 
informatie over de organisatie van het kleuteronderwijs, daarnaast krijgt u eind 
september 2020 ook specifiek informatie over uw klas. Daarnaast is er een 
telefonisch spreekuur waarin u de leerkracht van uw kind vragen kan stellen over het 
reilen en zeilen in de groep. Hierover wordt u via Social Schools geïnformeerd. 
Gesprekken over het functioneren van uw kind zijn eind november gepland. Als u 
tussendoor een afspraak wilt maken, dan verzoeken wij u hiervoor een andere 
afspraak te maken.  
 
 
Nog even op een rijtje 

We hopen dat deze praktische toelichting eraan bijdraagt dat uw een kind een goede 
start op De Beiaard maakt. 
Nog even in het kort de zaken die voor de eerste dag erg belangrijk zijn: 
1. vetervrije gymschoenen 
2. rugzak met iets te eten (fruit, stukje komkommer, of een gezonde boterham) en 
iets te drinken. 
3. inleveren van het bereikbaarheidsformulier en de toestemmingsverklaring 
Medicijngebruik en eventueel een overdracht van het kinderdagverblijf. 
4. een extra onderbroek en broek in de rugzak, daar kinderen als ze net op school 
zitten soms iets te laat aan het toiletbezoek denken. 
 
 

We kijken uit naar een prettige samenwerking in de komende kleutertijd! 

Alle leerkrachten van de groepen 1/2 
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