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Algemeen 
Dit informatieboekje geeft het reilen en zeilen van de onderbouw weer. 
In het boekje staan de regels en afspraken die wij in de onderbouw hanteren. 
Mocht u n.a.v. dit boekje nog vragen hebben, kom gerust langs. 
 
 

Informatie avond 
Eén keer per jaar is er een speciale informatieavond voor de onderbouw. Tijdens 
deze avond geven wij een toelichting op allerlei zaken uit de onderbouw. De 
datum van deze avond wordt aangekondigd in het weekjournaal en staat op de 
kalender. 
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Stamgroepouders en ouderhulp 
Iedere groep heeft 1 of 2 stamgroepouders. Zij ondersteunen de stam-groepleidster 
bij allerlei taken in en om de groep. Zij verzorgen o.a. het schoonmaakrooster, de 
verjaardag van de stamgroepleidsters en zijn eventueel aanwezig bij het 
Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. 
 
Met alleen de hulp van de stamgroepouders redden wij het niet. Ook uw hulp 
hebben wij hard nodig. Regelmatig hebben wij activiteiten/excursies waarbij we 
uw assistentie kunnen gebruiken. 
 
Een hulpvraag wordt door ons op het bord bij de ingang van de groep of via de 
mail kenbaar gemaakt. 
 

Brengen en ophalen 
Het schoolhek gaat om 08.15 uur open en de kinderen mogen dan ook al naar de 
groepsruimte. Om 08.30 uur beginnen wij. ’s Middags gaat het hek om 13.00 uur 
open en beginnen wij om 13.15 uur. Het is belangrijk op tijd te zijn. U kunt dan 
rustig afscheid nemen van uw kind. 
 
Als de school uit is lopen de kleuters van Bijstergoed met hun stamgroepleidster 
naar het hek links naast de school. 
 
Op de Kelnarij worden de kinderen zowel gebracht als gehaald bij de onderbouw 
ingang. Bij het ophalen wordt u verzocht buiten te blijven. 
 
Let op: haalt iemand anders uw kind op, bijv: oma of de oppas, vertel dit dan ‘s 

morgens even tegen de stamgroepleidster. 

 

Bereikbaarheid ouders  
Als uw kind op school komt, krijgt u van de 
stamgroepsleidster een formulier. Hierin 
wordt gevraagd 
naar belangrijke zaken, o.a. de 
bereikbaarheid van u of uw partner. Zo bent 
u voor ons in noodgevallen altijd te bereiken. 
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Fietsen 
Fietsen kunnen op de Kelnarij geplaatst worden in de daarvoor bestemde 
fietsenrekken. Op het schoolplein mag niet gefietst worden i.v.m. de veiligheid van 
de kinderen. Op Bijstergoed worden de fietsen geplaatst tussen de nietjes op het 
rondje voor school.  
 
 

Kapstokken 
Ieder kind krijgt in de onderbouw een blauwe of groene luizenzak voorzien van 
naam. Deze wordt op een vaste plek aan de kapstok gehangen. In deze luizenzak 
gaan de jas en de tas. Wanneer de kinderen naar huis gaan worden hier op locatie 
Kelnarij ook de sloffen in gedaan. 
 
 

10 – uurtje 
Rond de klok van 10.00 uur eten en drinken we met de kinderen. Het 10.00 uurtje 
bestaat uit een beker drinken en een gezond tussendoortje, denk aan fruit, 
komkommer, tomaatje etc. Geen snoep, chips of grote koeken mee geven.  
 
Het 10 – uurtje mag ’s morgens in de daarvoor bestemde bakken gelegd worden. 
Deze bakken staan in de gang bij de ingang van het lokaal 
 
Wilt u a.u.b. de bakjes en bekers voorzien van naam. 
 
 
In het kader van gezond gedrag houden wij 
op donderdag een fruit-dag. Alle kinderen 
nemen deze dag, naast hun drinken, alleen 
fruit mee naar school. Als het fruit een keer 
vergeten wordt, dan gaat de koek e.d. weer 
mee naar huis en delen we het fruit van de 
andere kinderen. 
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Overblijven 
Het is bij ons op school mogelijk de kinderen tussen de middag over te laten 
blijven. 
 
Bij de ingang van stamgroepsruimte van de Kelnarij hangt een overblijfschriftje 
waarin u de naam van uw kind kunt noteren. 
 
Op Bijstergoed hangt deze intekenlijst aan de koelkast in de zaal. 
 
De overblijvers beschikken over een koelkast waar het eten en drinken ‘s morgens in 
gezet kan worden. Voorzie de beker en het bakje van naam. 
 
Informatie over het overblijven kunt u vinden op onze website  
www.gabriel-school.nl of in onze schoolgids. 

http://www.gabriel-school.nl/


7 

 

Verjaardagen 
Wij verzoeken u een week van te voren een 
afspraak te komen maken met de stam-
groepsleidsters om een moment af te spreken 
waarop het feestje in de groep gevierd kan 
worden. Bij het vieren van het feestje bent u van 
harte welkom. 
 
Met vragen over de traktatie, het aantal kinderen 
in de groep en evt. allergieën kunt u altijd bij de 
stamgroepleidster terecht. 
 

Allergieën 
Wanneer uw kind ergens allergisch voor is, meld dit dan bij de stamgroepleidster. 
Dan kunnen wij hier rekening mee houden. 
 
 

Speelgoed 
Gelieve alleen speelgoed mee te nemen na bijzondere gelegenheden; 
verjaardagen, ziekenhuisbezoek, Sinterklaas of kerst. 
 
Overleg dit even met de stamgroepsleidster. 
Materialen die bij ‘het thema’ horen, mogen altijd meegenomen worden. 
 

Luizencontrole 
Na elke vakantie wordt er een luizencontrole gehouden. Dit gebeurt altijd de       
dinsdag na de vakantie. Mocht uw kind luizen of neten hebben, dan wordt u gebeld 
door de desbetreffende luizencontrole-ouders. 
 
Wij raden u aan om wekelijks zelf uw kind te controleren. 
 

Bij het constateren van hoofdluis graag direct de stamgroepleidster inlichten! 
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Bewegingsonderwijs (gym) 
Voor het bewegingsonderwijs lessen heeft uw kind geen 
specifieke kleren of schoeisel nodig. De kinderen gymmen 
in ondergoed. Mocht uw kind last hebben van 
voetwratten, dan graag gymschoentjes zonder veters 
meegeven. Ook hier geldt: graag de naam in de schoenen. 
 
 

Weekjournaal, ouderbrieven en website 
De school brengt wekelijks het weekjournaal uit. Hierin 
staat belangrijke informatie. Wij verzoeken u deze 
nieuwsbrief goed te lezen. Daarnaast versturen de 
stamgroepleid(st)ers via Digiduif bij ieder thema een 
ouderbrief waarin allerlei informatie staat over het thema, welke letter centraal 
staat, de spelletjes die u thuis kunt doen, onze uitjes, ouderhulp etc. 
 
Het weekjournaal wordt via Digiduif, een communicatieservice voor het 
onderwijs verstuurd, maar is ook te vinden op onze website: www.gabriel-
school.nl.  
 
Hebt u zelf informatie die u in dit journaal wilt zetten? Mail dan uw stukje naar: 
info@gabriel-school.nl 
 
Komt u bij vragen of onduidelijkheden gerust bij de stamgroepleidsters. 

Zij staan u graag te woord. 


