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Locatie
Dr. Benthemstraat 14
7514 CM
Enschede

T: 053 43 58 682

Floraparkstraat 155
7531 XG
Enschede

T: 053 20 68 770

Meeuwenstraat 4
7523 XV
Enschede

T: 053 43 38 225

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd 
door Kinderdomein. Bij voorschoolse opvang wordt 
uw kind door een begeleider van de BSO naar de 
klas gebracht. Bij naschoolse opvang wordt uw 
kind door een begeleider van de BSO opgehaald 
uit de klas. Als u vragen heeft over de 
verschillende mogelijkheden van opvang kunt 
u terecht bij Kinderdomein. 

Mobiele telefoons
Onder schooltijd mag uw kind geen mobiele 
telefoon bij zich hebben. Indien uw kind een 
mobiele telefoon bij zich heeft, wordt die om 
8.30 uur uitgezet en bij de leerkracht ingeleverd. 
Vooraf zijn hier met de betreff ende leerkracht 
afspraken over gemaakt. Aan het eind van de 
schooldag krijgt uw kind de mobiele telefoon weer 
terug. Het verspreiden van foto’s of beelden op 
internet, zonder toestemming van betrokkenen is 
wettelijk strafbaar.

Toetsen en huiswerk
Binnen onze school hanteren we een aantal 
jaarlijkse toetsen. In onze schoolgids staat een 
overzicht van de toetsen die wij afnemen binnen 
een schooljaar.
Op onze school krijgen de kinderen vanaf groep 
vier af en toe huiswerk mee. U kunt hierbij denken 
aan tafels leren of een topografi eblad. Mocht een 
kind extra ondersteuning nodig hebben dan kan 
de leerkracht in overleg met de ouders extra 
huiswerk meegeven. Vanaf midden groep zeven 
krijgen de kinderen structureel huiswerk mee. 
Dit is om de kinderen alvast voor te bereiden op 
het voortgezet onderwijs.



Beste ouders/verzorgers,

Binnenkort wordt uw kind vier 

jaar. Deze brochure bevat 

allerlei praktische informatie 

voor nieuwe ouders over de 

dagelijkse gang van zaken. 
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Wendagen
Voordat uw kind vier wordt, mag het vijf dagen 
komen wennen. De leerkracht van de groep 
waarin uw kind geplaatst is, neemt ongeveer acht 
tot zes weken van te voren contact met u op om 
deze vijf dagen te plannen.

Brengen en ophalen van uw kind
Bij het brengen en ophalen van uw kind haalt u 
uw kind op in de school voor zijn/haar klaslokaal. 
U hoeft niet buiten op het schoolplein te wachten. 
Hiermee willen we voorkomen dat kinderen buiten 
alleen op hun ouders wachten. 
De school begint om 8.30 uur. De leerkrachten 
staan vanaf 8.20 uur bij de groep. 
Veel ouders vinden het fi jn om ’s ochtends even 
met hun kind mee de klas in te gaan. Wij vinden 
die belangstelling prettig, maar vragen de ouders 
toch om ná 8.20 uur niet meer mee naar binnen 
te gaan in verband met de aandacht van het kind 
en de leerkracht voor de werkkeuze. 
Na schooltijd is er alle gelegenheid om het werk 
van die dag samen met uw kind te bekijken.
Op de prikborden bij de deur van de klas hangt 
een agenda waarop u afspraken, BSO of andere 
zaken die betrekking hebben op uw kind kunt 
schrijven. Zo hoeft u de leerkracht ’s ochtends 
niet te storen en kan hij/zij alle aandacht 
geven aan de kinderen.

Informele contactmomenten 
met de leerkracht
Na schooltijd kunt u de leerkracht kort spreken. 
Indien uw vragen meer tijd in beslag nemen 
kunt u beter een afspraak maken. 
De leerkrachten zijn altijd bereid om informatie 
over uw kind te geven, maar ook handig; spreek 
een datum af na schooltijd waarin u in alle rust 
allerlei zaken met de leerkracht kunt bespreken.

Zindelijkheid
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is en 
zelfstandig naar de wc kan voordat het bij ons 
op school begint. Natuurlijk kan het voorkomen 
dat uw kind net te laat is. In dat geval krijgt uw 
kind een verschoningssetje van school (gaarne 
schoon en gewassen retourneren). Is uw kind nog 
niet zindelijk, dan verzoeken wij u contact op te 
nemen met de desbetreff ende leerkracht, zodat de 
leerkracht met u afspraken hierover kan maken. 
Het dagelijks verschonen van kinderen zit niet in 
het takenpakket van de leerkracht. Dit omdat de 
leerkracht verantwoordelijk is voor alle kinderen in 
de klas en niet mee kan naar de wc.

Eten en drinken
Op school hebben we op maandag, dinsdag en 
donderdag twee pauzes en op woensdag en 
vrijdag één pauze. De kinderen eten samen met 
de leerkracht in de klas. Voor jonge kinderen is 
het overzichtelijk om bij twee pauzes, twee 
trommels en twee bekers bij zich te hebben. Het 
is belangrijk om een gezonde lunch mee te geven. 
Fruit, groente en/of gezond beleg is aanbevolen. 

Gymnastiek
Tijdens gymnastiek dragen alle kinderen 
gymschoenen. Bij voorkeur schoenen zónder 
veters en mét stroeve zolen. In de onderbouw 
gymmen de kinderen in hun ondergoed. In de 
midden- en bovenbouw is gymnastiekkleding 
verplicht. De kinderen krijgen allemaal een 
gymnastiektas van school.

Ziek melden
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet 
naar school kan komen, willen we dit graag van u 
weten. U kunt dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur 
telefonisch doorgeven. 
We willen ook graag weten om welke ziekte het 
gaat; dit in verband met eventueel 
besmettingsgevaar voor andere kinderen op 
school.

Kleding/omkleden op school
De kinderen bij ons op school zijn erg zelfstandig 
en actief. Daarom is het van belang dat de 
kinderen kleding dragen waarin ze vrij kunnen 
bewegen, die vies mag worden en die ze 
zelfstandig aan en uit kunnen trekken.

Spel en speelgoed dag
De laatste dag voor een vakantie is er voor de 
onderbouw een speelgoeddag. Uw kind mag 
speelgoed meenemen naar school. Liever geen 
speelgoed met geluid en/of batterijen of 
kostbaar speelgoed. De school is niet 
verantwoordelijk voor het kapot gaan of het 
verliezen van speelgoed. De laatste dag voor een 

vakantie van minimaal twee weken is er voor 
midden- en bovenbouw een spelletjesdag. Uw kind 
mag een spelletje meenemen (in overleg met de 
leerkracht mag uw kind eventueel ook een digitaal 
device meenemen). In principe laten we speelgoed 
thuis, alleen met een verjaardag of met 
Sinterklaas mag uw kind nieuw gekregen 
speelgoed laten zien in de klas. Start uw kind net 
en heeft het een vertrouwd knuff eltje dan mag 
dit de eerste weken mee.

Verjaardagen
Vanaf vijf jaar vieren we de verjaardag van de 
kinderen. Op school worden de verjaardagen 
meestal aan het eind van de ochtend of het eind 
van de middag gevierd. De voorkeur gaat uit 
naar een kleine gezonde traktatie. Vooraf 
overlegt u met de leerkracht wanneer en wat uw 
kind gaat trakteren. Dit in verband met eventuele 
allergieën. Ouders van jarige kinderen mogen tot 
en met groep drie bij de verjaardag aanwezig zijn.
Filmopnamen en foto’s maken zijn niet toegestaan 
in het kader van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).
De verjaardag van de leerkracht wordt samen met 
de kinderen in de groep gevierd.
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