
Lispeltuut Special groep 1-2 VHb                    

Nieuwsbrief van de Annie M.G. Schmidtschool  

 
Ouderinloop  

De deur van de school gaat om 8.25 uur open, de leerlingen van groep 1-2 mogen 

samen met hun ouders/verzorgers de klas in komen. Om de zelfstandigheid van onze 

leerlingen te bevorderen, vragen wij u om uw kind zoveel mogelijk zelf te laten doen: 

jas uittrekken en in luizenzak stoppen. Het tien-uurtje mag in de bak, de overblijf 

trommel en beker blijven in de tas. U kunt mee de klas in om ofwel samen met uw 

kind een boek te lezen ofwel kort mee te doen bij de spelinloop. Om 8.35 uur zet de 

leerkracht een muziekje aan ten teken dat het tijd is voor u als ouder om de klas te  

verlaten.  

We verzoeken u met klem om op tijd op school te zijn; te laat komen is niet leuk voor 

uw kind en storend voor de medeleerlingen en leerkracht. Het is belangrijk dat 

iedereen op tijd is zodat de lessen op tijd beginnen. Een gezamenlijke start biedt - 

zeker kleuters - sociaal-emotionele veiligheid, doordat dit het moment is waarop 

structuur aangebracht wordt en kinderen zo weten wat zij kunnen verwachten van de 

dag.  

Aan het einde van de schooldag worden de kinderen opgehaald uit de klas. 

 

Informatieverstrekking 

Elke vrijdag wordt via MijnSchoolInfo (MSI) de Lispeltuut verstuurd met informatie over 

wat er gebeurt op school. Lees deze goed want hierin staat veel belangrijke informatie 

voor ouders! De groepspagina (blog) met specifieke informatie over wat er in de groep 

van uw kind gebeurt, vullen wij om de week. Om toegang te krijgen tot MSI heeft u een 

koppelcode nodig. Deze heeft u ontvangen in de wenenvelop tijdens de eerste 

schooldag. Denkt u er alstublieft aan om deze tijdig te activeren, zodat u goed op de 

hoogte bent van wat er speelt op school en in de groep.  

 

Daarnaast hebben wij ook regelmatig vragen aan u als ouder voor begeleiding of het 

meenemen van bepaalde materialen. Dit wordt via de klassenouders geregeld of er 

hangt informatie bij de entree van de klas (informatiebord).  

Als u ons iets wilt laten weten, zoals iemand anders komt uw kind ophalen, 

doktersbezoek etc., kunt u dit noteren in de groepsagenda. Deze ligt in de klas. 

  

Communicatielijnen 

Op de Annie M.G. Schmidtschool zijn en voelen we ons als team verantwoordelijk 

voor het welzijn, het onderwijsaanbod en de ontwikkeling van alle kinderen.  

De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt als het gaat om alle zaken rondom uw 

kind. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het onderwijskundig proces 

van de groep en het individuele kind. In specifieke gevallen zal zij aansluiten bij 

gesprekken van ouders met de leerkracht. De leerkracht blijft ook in die gevallen uw 

aanspreekpunt, omdat alle informatie bij de leerkracht samenkomt. Hij/ zij heeft het 

volledige plaatje en communiceert dit vanuit zijn/ haar expertise met u.  

Voor algemene zaken en beleidszaken kunt u terecht bij de directieleden. Als er 

zaken zijn waar u met de leerkracht van uw kind niet uitkomt, kunt u aankloppen 

bij de directie. De directie meldt en bespreekt dit altijd met de betreffende leerkracht 

en zorgt ervoor dat de leerkracht de communicatie weer kan overnemen. 

 

   
 



Mijnschoolifo 

In Mijnschoolinfo bent u zelf verantwoordelijk van het bijhouden van de gegevens van 

u en uw kind. De wijzigingen die u invoert zijn voor de school direct zichtbaar. U bepaalt 

zelf welke gegevens u zichtbaar maakt voor andere gebruikers (de school heeft wel 

inzage in alle gegevens). 

 

Traktatie 

Wanneer uw kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren. Wij vragen u nadrukkelijk 

om kleine en gezonde traktaties. In de ochtend wordt aandacht besteed aan de 

verjaardag. Wij hebben ervoor gekozen om de traktaties gezellig met elkaar in de groep 

op te eten.  De jarige krijgt een verjaardagskaart en mag samen met twee klasgenoten 

de klassen rondgaan. 

Deze regel geldt overigens niet voor kinderen die net vier zijn geworden. Zij vieren hun 

verjaardag vaak nog op het kinderdagverblijf of thuis. Voor deze kinderen leert de 

ervaring dat het al snel overweldigend is om in een onbekende groep het middelpunt 

van de belangstelling te zijn.  

 

Gym 

In de kleutergroepen wordt er dagelijks gegymd. De kleuters hebben nog geen speciale 

gymkleding nodig; kinderen gymmen doorgaans op blote voeten en in hun ondergoed. 

Op dinsdagmiddag krijgen de kleuters gymles van een vakdocent gym. 

 

Informatie voor nieuwe ouders 

In de kleutergids, die ook op onze website en op de groepspagina te vinden is, staat 

informatie voor nieuwe ouders. Daarnaast kunt u zich met vragen altijd tot de 

leerkrachten richten. De meeste vragen kunnen wij direct beantwoorden en anders 

maken wij een afspraak.   

 

Spullen van thuis meenemen naar school 

Op school werken wij met thema’s en vinden het fijn als de kinderen spullen van thuis 

meenemen om het thema te verrijken.  

Wij begrijpen dat de kinderen het fijn vinden om speelgoed van thuis in de klas te laten 

zien, dit mag altijd op de laatste dag voor een vakantie. 

 

Luizen 

Luizen en andere ongemakken die besmettelijk zijn komen op elke school regelmatig 

voor. Wij vragen u de leerkrachten zo snel mogelijk in te lichten. Ook adviseren wij uw 

kind regelmatig zelf te controleren. 

 

Ziek/absent 

Mocht uw kind ziek zijn dan vragen wij u om via de mail (MSI) of telefonisch uw kind 

voor schooltijd af te melden. 

 

 


