
 

 

Schooltijden 

Op onze school werken we met een 

continurooster. De schooltijden zijn van 08.30 - 

14.15 uur, met uitzondering van de woensdag. 

Dan is de school om 12.15 uur uit. 

 

Om 08.20 uur gaan de deuren open en mogen 

de kinderen alvast naar binnen gaan. Kinderen 

kunnen er ook voor kiezen om buiten te blijven 

en te spelen. (Groot-)ouders mogen mee naar 

binnen.  

Vlak voor 08.30 uur gaat de bel als teken dat de 

kinderen naar binnen moeten komen. Voor 

(groot-)ouders is dat het sein naar buiten te 

gaan. 

 

U kent uw eigen kind het beste, kent dus zelf het 

moment waarop u het mee naar binnen gaan 

kunt afbouwen. Voor de zelfstandigheid van uw 

kind is dat uiteindelijk heel belangrijk. 

Probeer in ieder geval altijd het afscheid kort te 

houden. 

 

De leerkrachten lopen om 14.15 uur (op 

woensdag om 12.15 uur) met de kinderen mee 

naar buiten. De afspraak is dat de kinderen pas 

naar hun ouders lopen 

wanneer ze die zien. Tot die 

tijd blijven ze bij hun 

leerkracht staan. 

 

Voor u als ouder is het van 

belang om niet bij of voor de 

poort te blijven staan, maar 

links of rechts van de blauwe 

streep.  

Laat ook voldoende ruimte 

vrij voor de fietsenstalling, 

zo blijft de doorgang naar de weg voor iedereen 

overzichtelijk. 

Mededelingen 

Als uw kind ziek is of bijv. een dokter of tandarts 

moet bezoeken, stellen wij het op prijs dat u dit 

doorgeeft aan de leerkracht. Dit kan via een 

korte persoonlijke mededeling, via Parro of 

telefonisch voor schooltijd. 

 

In de klas werken we met fotokaartjes. Ieder 

kind heeft een eigen kaartje met daarop een foto 

en daaronder zijn / haar naam. 

Wij verzoeken u daarom uw kind een pasfoto 

mee te geven. 

In de klas heeft ieder kind zijn/haar eigen stoel, 

voorzien van een naam en groepskleur. 

 

Pauzes 

Halverwege de ochtend drinken en eten wij wat 

in de melkkring. 

Geef uw kind a.u.b. iets gezonds mee, bij 

voorkeur water en fruit. Er mogen alleen bekers 

voorzien van een naam worden meegenomen. 

Met het oog op het milieu géén pakjes drinken. 

 

 

 

Tussen de middag eten en drinken de kinderen 

in de eigen klas op school. Ook hier geldt, geef 

uw kind iets gezonds mee en stem de 

hoeveelheid af op de behoefte van uw kind. 

Drinken ook nu graag in een beker, voorzien van 

naam. 

 

Gym 

Als het regent kunnen wij niet buiten spelen, 

maar gaan we gymmen in onze speelzaal. Ook 

gymt de kleutergroep op maandagmorgen in de 

gymzaal aan de Meibloem, onder leiding van een 

vakleerkracht.. Het is verplicht om op school 

gymschoenen te hebben. De gymtassen 

bewaren we op school. Voor iedere vakantie 

gaan de gymtassen mee naar huis, zodat u de 

inhoud kunt wassen en passen. Het is erg handig 

wanneer uw kind zichzelf kan aan- en uitkleden; 

ook dit is erg goed voor het zelfvertrouwen van 

uw kind. 

 

Verjaardagen 

De verjaardagen van de kinderen vieren we op 

school als ze 5 jaar worden. We vieren de 

verjaardag het liefst op de dag zelf. Valt dit in 

een weekend of vakantie, dan kiezen we in 

overleg een andere dag. Natuurlijk zijn de ouders 

van harte welkom om dit feest in de kring met 

ons mee te vieren. We vragen wel om over het 

maken van foto’s vooraf te overleggen met de 

leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ouders vinden het vaak leuk om iets voor hun 

verjaardag te krijgen, wat hun kind zelf gemaakt 

heeft. In de klas hangt een kalender waarop wij 

noteren wanneer u jarig bent. 

De kleuters gaan de hele week naar school. Vijf 

keer per jaar is een extra vrije dag ingeroosterd 

voor de kleuters. 

 

Algemeen 

Wij houden de hele kleuterperiode een plakboek 

bij met werkjes van uw kind. Als hij/zij naar 

groep 3 gaat, gaat het plakboek mee naar huis. 

 

Het is altijd mogelijk om na schooltijd om 14.15 

uur of op woensdag om 12.15 uur in de klas te 

komen kijken. Dat stellen de kinderen vaak erg 

op prijs. Ze zijn altijd bijzonder trots op wat ze 

gemaakt hebben en u blijft op de hoogte van de 

dingen waar uw kind mee bezig is. 

 

Ook houden wij u via Parro, de mail en via de 

website van onze school graag op de hoogte van 

onze activiteiten: www.bsruimteschip.nl. Klik op 

groep 1/2 en scroll onder de klassenfoto naar de 

items. 

Voor het gebruik van de Parro-app zult u een 

uitnodiging ontvangen.  

 

 

Wij hebben bij de kleuters enkele afspraken 

gemaakt en regels opgesteld.  

 

Deze afspraken en regels hebben wij voor u op 

papier gezet, zodat u niet voor verrassingen 

komt te staan. Uiteraard wordt dit mondeling 

toegelicht door de leerkracht van uw kleuter. 

 

Wij wensen u en uw kind een gezellige 

schooltijd op ’t Ruimteschip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer 

☎ 0226 352552 

 directie.ruimteschip@skowf.nl  

 www.bsruimteschip.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.K. Basisschool 

’t Ruimteschip 
Informatiebrochure 

ouders nieuwe kleuters 
 

    Waar het kind de ruimte krijgt 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
      

Leerkrachten groep 1-2: 
 
juf Myrna Snoek (ma di) 
juf Carine Koopman (woe do vrij) 
 

http://www.bsruimteschip.nl/


 

 

 
 

 

 

 

 


