Welkom

BESTE OUDERS,
Wij willen u nogmaals heel hartelijk welkom heten op Daltonschool
Het Lover! In dit boekje vindt u vooral informatie over de praktische
zaken waar u als ouder mee te maken krijgt en deze willen wij u graag
uitleggen:

SCHOOLTIJDEN

Maandag, dinsdag en donderdagochtend: 8.30 –
12.00 uur
Maandag, dinsdag en donderdagmiddag: 13.00 15.00 uur
Woensdag en vrijdagochtend: 8.30 – 12.30 uur
Vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.
De bel gaat 10 minuten voor aanvang van de les, zodat alle kinderen
op tijd in hun lokaal kunnen zijn en de ouders nog even tijd hebben
om afscheid te nemen. U mag dus vanaf 8.20 uur de school binnen en
rustig naar de betreffende groep lopen. Alle kinderen die in de
school komen gaan zelfstandig aan het werk. De kleuters kiezen ook
een werkje en gaan beginnen. Willen ze nog even rennen of spelen dan
blijven ze buiten tot de bel gaat. We willen de andere kinderen in het
schoolgebouw niet storen. Om 8.30 uur gaat weer een bel en starten
de lessen.
Natuurlijk zwaaien we nog even voor het raam! Als de school uit is
worden ze door de leerkracht naar buiten begeleid. Elke groep heeft
zijn 'eigen deur' en tijdens de schooltijden is uit
veiligheidsoverwegingen alleen de hoofdingang open.
’s Middags gaat om 13.00 uur de bel. U mag uw kind dan snel binnen
afzetten zodat we snel met de les kunnen starten.
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Vanaf het schooljaar 2013 – 2014 wordt de tussen schoolse opvang
geregeld door NulVier DAS.
Voor meer informatie hierover www.nulvier.nl

FRUIT EN/OF DRINKEN

Voor de ochtendpauze van 10.15 – 10.30 uur
eten de kinderen in de klas een gezonde
pauzehap. Met de nadruk op gezond, geen snoep
of prik a.u.b.
Maar dat begrijpt u vast wel. Geef ze iets mee
waar ze weer energie van krijgen! Elke groep
heeft een vaste plek waar uw kind dit elke
morgen neer kan leggen. Graag voorzien van een naam om
misverstanden te voorkomen.

SCHOOLKALENDER
U ontvangt onze kalender voor het nieuwe schooljaar digitaal meestal
in de laatste schoolweek. Deze kalender bevat een schat aan
informatie. Praktisch alles wat onze school betreft kunt u hierop
vinden. Activiteiten, verjaardagen, vakanties, studiedagen etc.
Voor meer informatie en/of leuke foto’s : zie ook onze website:
www.hetlover.nl

DALTON EXPRESS

De Dalton Express is ons informatieblad. Op de schoolkalender staan
de verschijningsdata.
De Dalton Express wordt digitaal verstuurd. Als u hem wenst te
ontvangen, dan kunt u zich
inschrijven op de site;
www.hetlover.nl
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ADRESSENLIJST

Aan het begin van het schooljaar krijgt u digitaal een
adressenlijst van de groep waarin uw kind zit. Zo heeft u in
geval van afspreken met een vriendje/vriendinnetje of bij
noodgevallen alle adressen en telefoonnummers bij de hand.

INSCHRIJVEN OP ACTIVITEITEN
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een e-mail met een
intekenlijst. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteiten u precies
zou willen helpen. Voorafgaand aan die activiteit wordt u dan tijdig
benaderd door onze school. Alle hulp is welkom en zeer gewenst!

MEDICIJNEN

Het is fijn als u aan de school cq. leerkracht schriftelijk laat weten
of uw kind medicijnen gebruikt of apart snoep nodig heeft. Wij
kunnen daar dan rekening mee houden.

ZINDELIJKHEID

Wij gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. Indien dit niet het geval
is, hopen wij dat u er begrip voor op kan brengen, dat wij niet altijd
in de gelegenheid zijn uw kind te verschonen. Hiervoor zouden wij
dan een hele groep alleen moeten laten. Wanneer uw kind toch
verschoond zou moeten worden, wordt u gebeld en kunt u zelf deze
taak overnemen.
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VERJAARDAG

Een verjaardag betekent FEEST.
Bij het vieren van de verjaardag mogen de kinderen
elkaar trakteren op een kleinigheid. De ouders
mogen hier natuurlijk bij aanwezig zijn. (Wij zien
dit vaak in de onderbouw, als kinderen ouder
worden mogen ze zelf thuis overleggen of de
ouder(s) er wel of niet bij is) Maakt u van tevoren even een afspraak
met de leerkracht betreffende het gewenste tijdstip.

VERJAARDAG FAMILIELEDEN

Wanneer papa, mama, opa of oma jarig zijn kan er een werkje
gemaakt worden in de klas, ouders dienen dit zelf door te geven aan
de leerkracht.

JUFFEN EN MEESTERDAG

Op deze dag worden alle verjaardagen van alle leerkrachten gevierd
en is er ruimte voor een zelfgemaakt knutselwerkje of eventueel een
klein cadeautje. Zowel op deze dag als bij de laatste schooldag of
afscheid van een leerkracht
kan het kind hierin een keuze maken; uiteraard geheel vrijblijvend.

BEWAREN VAN WERKJES

Op school houden we van iedere kleuter een map bij die gevuld wordt
met diverse werkjes die in de loop van het jaar gemaakt worden. We
noemen deze map het portfolio.
De leerlingen geven zelf aan welk werkje ze willen bewaren en
waarom.
Het portfolio gaat voor een vakantie mee naar huis. U kunt dan thuis
op uw gemak samen met uw kind kijken naar de werkjes. Na een
vakantie wordt het portfolio weer ingeleverd.
Daarnaast krijgen de leerlingen in november en juni het portfolio mee
naar huis met daarin een rapport. In maart en juli komt het portfolio
naar huis met de resultaten van de LVS toetsen.
Aan het einde van groep 8 mag u de map thuis houden.
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CONTINU ROOSTER

Het kan voorkomen dat voorafgaand aan een vakantie: sinterklaas,
kerst, carnaval en eventuele feesten van school uw kind een continu
rooster draait. Dit wordt vooraf altijd vermeld in de Dalton Express.
Dit rooster betekent dat uw kind bijvoorbeeld van 9.00 tot 14.00 uur
of 8.30 – 13.30 uur op school blijft en een lunchpakket moet
meenemen. Kinderen blijven in hun eigen groep eten onder
begeleiding van de eigen leerkracht.

KLEDING
Het is fijn als kinderen kleding dragen die tegen
een stootje kan en die gemakkelijk zit. Denk aan
moeilijke knopen of riemen als je snel moet
plassen !
Tijdens de wintermaanden graag mutsen, dassen
en handschoenen voorzien van de naam van Uw
kind.

LUIZENCONTROLE
Op de eerste dag na elke vakantie worden alle kinderen
gecontroleerd op hoofdluis. Mocht dit bij uw kind geconstateerd
worden dan wordt u, als ouder, discreet telefonisch op de hoogte
gesteld. Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw medewerking zodat
dit probleem zich niet verder verspreidt op onze school.

SPEELGOED

Elke maandagmorgen mogen de kleuters iets meebrengen naar school.
Natuurlijk ook als uw kind jarig is (geweest) of als Sinterklaas is
geweest. Er zijn kinderen die tijdens het wennen een
speelgoedknuffel nodig hebben als houvast voor thuis. Natuurlijk mag
dat ook. Graag even in overleg met de leerkracht. Ongeveer 5 keer
per jaar wordt er een spelletjesmiddag georganiseerd, de spellen
worden meegenomen door de kinderen zelf. Tijdens het spelen van de
spellen zitten de kinderen van groep 1,2 en 3 in gemengde groepen.
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GYMSCHOENEN

Voor het spelen in de speelzaal heeft uw kind gemakkelijke
gymschoenen nodig. Wij denken dan aan schoenen met klittenband of
balletschoentjes. Alstublieft geen donkere zolen onder de
gymschoenen in verband met strepen op de gymzaalvloer. De
gymschoenen blijven het gehele jaar op school. Graag de naam van uw
kind in de schoenen te vermelden.

THEMA WERK
De groepen 1 en 2 werken gedurende 3 of 4 weken aan een bepaald
thema. De taakjes die de kinderen maken worden vaak aan dit thema
gekoppeld. Ook versieren enthousiaste hulpouders onze ramen n.a.v.
ons thema.
Kijkt u ook regelmatig even op het raam bij het binnengaan van de
groep waarin uw kind zit. Daar hangt ook vaak informatie of
intekenlijsten als we hulpouders nodig hebben voor een bepaalde
activiteit. We betrekken de ouders graag bij onze school en alle hulp
is welkom.

OUDERRAAD

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. De ouderraad
probeert de oren en ogen te zijn van de ouders, maar ook die van de
school. Dit met het brede doel om onze school kwalitatief een goede
school te laten zijn voor onze kinderen.
De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar en daarbij bent u als
ouder van harte welkom. Alle vergaderingen zijn openbaar.
De ouderraad vraagt om haar activiteiten te bekostigen een
vrijwillige bijdrage van de ouders. Op het begin van het schooljaar
ontvangt u hiervoor een brief.
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GIDSOUDERS

Deze ouders zijn er voor alle ouders die informatie of uitleg willen
hebben omtrent de gang van zaken bij ons op school.
U kunt hen aanspreken op school of stuur een e-mail.
De gidsouders op onze school (2014-2015) zijn:
* nicole@vandevijfeijke.nl - Nicole van de Vijfeijke, moeder van
Xavier (groep 1/2A)
* iederene@gmail.com - Irene Kersten, moeder van Brecht (groep
8), Loet (groep 5) en Roos (groep 3)
*marielvandenhurk@hotmail.com – Mariël van den Hurk moeder van
Janne (groep 6), Koen (groep 5) en Niels van den Hurk (1/2B)
Mocht u nog andere specifieke vragen hebben die betrekking hebben
op het onderwijs dat uw kind geniet, richt u zich dan tot de
leerkracht van de groep.
Daltonschool Het Lover
Biggekruid 7
5721 RB Asten
0493-670065
Daltonschool.hetlover@prodas.nl
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