
WELKOM OP DE SINT JOZEFSCHOOL 
 
Wij hebben voor u een wegwijzer gemaakt om u, als ouder, informatie te geven over 
de groepen 1/2. Meer informatie kunt u lezen in de schoolgids en op de website. 
 
Administratie/directie 
U kunt voor al uw vragen over de school of de administratie terecht bij de 
administratie/ directie. De administratie en directie kunt u vinden als u via de 
hoofdingang het gebouw betreedt: eerste ruimte rechts op de benedenverdieping. 
 
Allergie 
Als uw kind een allergie heeft wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht. Zodat er 
evt. een medicijnenformulier ingevuld kan worden en/of rekening gehouden moet 
worden met traktaties.  
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
Als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang, dan kunt u het beste in de 
schoolgids kijken voor meer informatie. Wilt u met een berichtje via Social Schools of 
via de mail aangeven naar welke BSO uw kind gaat en op welke dagen?  
 
Contactouders 
Iedere groep heeft één of meerdere contactouders. Zij zijn een aanspreekpunt voor 
de ouders. Ook helpen zij de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten 
in de klassen. De contactouders zorgen voor een groepsapp, met alle ouders van de 
klas, waar praktische informatie wordt gedeeld. Als u nog niet in de groepsapp zit 
kunt u dit aangeven bij de leerkracht of bij een contactouder.  
Het kan zijn dat de contactouders u om een vrijwillige bijdrage vragen, zij gebruiken 
dit voor diverse dingen zoals de verjaardagen van de leerkrachten, een kaartje voor 
een zieke leerkracht of klasgenoot. 
 
De Vreedzame School 
De Vreedzame School is een methode die de sociale emotionele ontwikkeling 
ondersteunt. Dit zijn de uitgangspunten van De Vreedzame School:  

• Conflicten oplossen zonder geweld 
• Overleg, meningsvorming en besluitvorming 
• De school als gemeenschap en meer verantwoordelijkheid bij leerlingen 
• Open staan voor verschillen 
• Beter omgaan met elkaar 
• Democratische geletterdheid 

De uitganspunten zijn verdeeld in 6 blokken (thema’s) die allemaal behandeld 
worden in een schooljaar. Op de gang bij de klas ziet u welk blok we nu behandelen. 
Na elk blok krijgt uw kind een kletskaart mee naar huis. Hier staat meer informatie in 
over het blok en wat u thuis kunt doen met uw kind.  
 
Eten en drinken op school  
Ieder kind neemt een beker drinken en een tussendoortje (stukje fruit/groente of klein 
koekje) mee naar school. De kinderen doen hun eten en drinken in de bekerbakken 
die voor of in de klas staan. Het eten en drinken voor de overblijf blijven in de tas. 
Vanwege het milieu vinden wij het prettig als de kinderen geen drinkpakjes/-



kartonnen mee naar school nemen. Het is niet de bedoeling dat kinderen chocolade 
of koeken met chocolade meekrijgen. 
Op vrijdag is het FRUITDAG. Er wordt verwacht dat alle kinderen een stukje fruit of 
groente meenemen als tussendoortje. Zet a.u.b. duidelijk de naam van uw kind of 
beker en bakje/zakje/fruit. 
 
Fietsen naar school 
Op school zijn op diverse plekken fietsenstallingen. U kunt de fiets van uw kind het 
beste in de stalling zetten waar uw kind ook naar binnen moet. 
 
Gedragsprotocol 
Op de Sint Jozefschool hebben we een gedragsprotocol. Het gedragsprotocol kunt u 
vinden op onze website. Ook werken we met de stopmethode (De Vreedzame 
School). De stopmethode houdt in dat een kind een stopgebaar met zijn hand maakt 
en zegt: "Stop, hou op met….” Aan het begin van elk schooljaar wordt het in de klas 
weer besproken. 
 
Gymmen en gymschoenen 
De groepen 1/2 gymmen in de school. Op maandagochtend krijgt uw kind gymles 
van de leerkracht en op donderdagmiddag hebben ze een vakdocent meester Pim.  
De kinderen gymmen in hun ondergoed. Het is fijn als uw kind, op de dagen dat het 
gym heeft, makkelijke kleding aan heeft. Zodat uw kind zich zelfstandig kan 
omkleden.  
Voor de gym vragen wij u gymschoenen aan te schaffen. Graag met een makkelijke 
sluiting, bijv. klittenband. U kunt deze inleveren bij de leerkracht met duidelijk de 
naam erop. De schoenen blijven het hele jaar op school. Als de gymschoenen te 
klein zijn voor uw kind, geven wij de gymschoenen mee naar huis.  
 
Informatieavonden 
Na iedere zomervakantie is er in de 2e week een informatieavond. Met de 
informatieavond stelt de leerkracht zich voor en wordt er allerlei informatie 
medegedeeld over de school, werving van hulpouders, lesstof en het betreffende 
schooljaar.  
In verband met de Coronamaatregelen is de informatieavond aangepast. 
 
Informatie voor nieuwe leerlingen van groep 1-2 
Graag ontvangen de leerkrachten een pasfoto van de nieuwe kinderen in de klas. 
 
Jassen/luizen 
Uw kind kan de jas bij de klas ophangen. Ieder kind heeft een eigen naamsticker met 
plaatje.  
Wij raden u aan om een luizenzak aan te schaffen. U kunt voor 4 euro een luizenzak 
kopen op school. Er is keuze uit drie kleuren; groen, blauw en roze. Geef uw kind 
een envelop mee met 4 euro. Op de envelop schrijft u de naam van uw kind en welke 
kleur luizenzak u wilt krijgen.   
 
Observatiemethode KIJK! 
Wij werken met de observatiesysteem KIJK! Tweemaal per jaar registreren de 
leerkrachten de observaties van uw kind. Aan de hand van de registratie krijgt uw 
kind een rapport. Uw kind krijgt in februari en in juni een rapport. In februari wordt u 



uitgenodigd via Social Schools voor een oudergesprek met de leerkracht om het 
rapport te bespreken.   
 
Ontwikkelingsgesprek 
Begin van het schooljaar (eind september) worden er ontwikkelingsgesprekken 
gevoerd. U krijgt via Social Schools een uitnodiging om een oudergesprek in te 
plannen. Dit gesprek duurt 10 minuten met de leerkracht van uw kind. Het doel van 
het ontwikkelingsgesprek is om over de ontwikkeling van uw kind te praten.  
 
Muzieklessen 
Op de Sint Jozefschool hebben we een vakdocent muziek. De kinderen krijgen één 
keer in de week les van de muziekmeester, meester Laurens.  
Dit schooljaar krijgen de kinderen op dinsdag muziekles van Meester Laurens.  
 
Nieuwsbrief 
Eenmaal per 2 weken ontvangt u via uw Social Schools de nieuwsbrief. Die staat vol 
met informatie over wat er allemaal in en rondom de school gebeurt. 
 
Overblijf /Tussenschoolse Opvang (TSO) 
De overblijf wordt geregeld door TSO Skippy. De groepen 1/2 blijven in de eigen klas 
of de buurklas over. Geef uw kind een lunchpakket en drinken mee wederom in een 
beker en een trommel. Voor het aanmelden voor het overblijven dient u een 
aanmeldingsformulier in te vullen. Meer informatie kunt u vinden op de website van 
de school of op de website van Skippy Pepijn. Hier kunt u ook uw kind aanmelden 
voor de overblijf.  
 
Schoolreisjes 
Ieder jaar gaan de kinderen op schoolreisje. U ontvangt tijdig de informatie over die 
dag. 
 
Schriftje/agenda 
Op de gang van de klas ligt er een schriftje of een agenda. In dit schriftje/agenda 
kunt u, als ouder, bijzonderheden opschrijven. De leerkracht wil graag weten als uw 
kind bij een vriendje gaat spelen of door iemand anders wordt opgehaald. 
In verband met de Coronamaatregelen, vragen wij u deze informatie te melden via 
Social Schools, via de mail of via een briefje dat u aan uw kind meegeeft. 
 
Spullen van thuis 
Het is niet de bedoeling dat kinderen speelgoed van thuis meenemen naar school. Er 
mogen wel spullen meegenomen worden die bij een project passen. Soms wordt er 
door de leerkracht aangekondigd wanneer de kinderen iets mee mogen nemen van 
thuis. 
 
Social Schools 
Via Social schools wordt veel informatie gestuurd. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 
uitnodiging voor tafeltjesavond, informatie over de projecten en informatie van de 
klas. Als uw kind vier jaar is, krijgt u van de leerkracht een activeringscode om een 
Social Schools-account aan te maken. Voor ieder kind heeft u een eigen 
activeringscode nodig. Heeft u nog geen Social Schools-account, kunt u terecht bij 
de leerkracht van uw kind.  



Tafeltjesavonden 
De tafeltjesavonden worden na de rapporten in februari gehouden. Op de 
tafeltjesavonden worden oudergesprekken gevoerd van 10 minuten. Met het gesprek 
kunt u met de leerkracht de ontwikkelingen van uw kind bespreken. De aankondiging 
komt in de nieuwsbrief. U kunt voor de data terecht in het halfjaarrooster dat op de 
website staat. Als het zover is, krijgt u via Social Schools een uitnodiging om een tijd 
in te plannen. (Alleen als uw kind langer dan 3 maanden op school zit). 
 
Thema’s 
In groep 1/2 werkt uw kind aan verschillende uitdagende thema’s. Een nieuw thema 
wordt met een probleem en/of een (leer)ervaring geopend. De kinderen bedenken 
met elkaar wat ze al weten en wat ze willen leren.  
De speelhoeken (bijvoorbeeld huishoek, bouwhoek, reken- en taalhoek) worden 
samen met de kinderen aangepast naar het thema. Op een speelse manier leren de 
kinderen de wereld om zich heen te ervaren en te begrijpen. Bij elk thema komen de 
verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod.  
Bij de start van het thema krijgt u, als ouder, een ouderbrief opgestuurd. In deze brief 
vindt u informatie over het aankomende thema. Ook vindt u in de aula een 
thematafel. Op de thematafel liggen materialen waar de kinderen in groep 1/2 het 
over gaan hebben. Heeft u, als ouder, materialen die wij kunnen gebruiken voor in de 
klas of voor in de aula, dan kunt u dit doorgeven bij de leerkracht van uw kind. 
 
Trakteren 
Als de kinderen jarig zijn mogen ze hun verjaardag op school vieren. Wij raden u aan 
om eerst met de leerkracht te overleggen wanneer het trakteren het beste uitkomt, dit 
om te voorkomen dat er meerdere verjaardagen op één dag gevierd worden. Uw kind 
mag een traktatie meenemen voor de klasgenoten en voor de leerkrachten van de 
andere groepen 1/2. Als ouders van groep 1/2 mag u in de klas het feestje 
meevieren. Wanneer het kind de klassen rondgaat, gaat hij/zij met twee klasgenoten. 
Gezonde traktaties worden erg op prijs gesteld.  
Als uw kind 4 jaar wordt, raden we aan om de verjaardag nog niet in de klas te 
vieren.  
We gaan dit schooljaar nog niet de klassen rond. 
 
Verjaardagen pappa, mamma, opa, oma in groep 1/2  
Als de vader of moeder van uw kind jarig is, kunt u dat aangeven op de kalender die 
op het prikbord naast de klas hangt. Ook mag u de verjaardag van opa en oma 
noteren. Uw kind maakt dan in de klas een klein presentje. Graag tijdig aangeven bij 
de leerkracht.  
In verband met de Coronamaatregelen, vragen wij u ook deze informatie te melden 
via Social Schools, via de mail of via een briefje dat u aan uw kind meegeeft. 
 
Waterpokken en andere besmettelijke ziekten 
Als er in de klas een besmettelijke ziekte is geconstateerd, krijgt u, als ouder, een 
bericht via Social School. In bijzondere gevallen kan de school een afwijkende 
procedure volgen. 
 
 

 



Woensdagochtend 

De 4-jarige kinderen zijn op woensdagochtend vrij. Wanneer een kind 5 jaar wordt, 
mag het op de woensdag naar school. Dit biedt ons de tijd om de andere kinderen 
extra uitdaging te bieden met de volgende activiteiten:  
Letter aanbieden: Op de woensdag bieden wij een letter aan de kinderen. Er worden 
verschillende activiteiten gedaan met de letter van de week.  
Schrijfdans: Elke week krijgen de kinderen een schrijfdansles. Het doel van 
schrijfdans is met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen een 
vloeiend en verbonden handschrift te krijgen. Het bewegen op muziek staat hierbij 
centraal. We combineren het grof- en fijn motorische in de lucht en op papier.  
Takenkaart: De kinderen ontvangen op woensdagochtend een takenkaart. Op dit 
papier staan verschillende werkjes uit de klas. De kinderen mogen zelf kiezen welke 
volgorde ze de werkjes uitvoeren, waardoor we de zelfstandigheid van de kinderen 
stimuleren.  
 
 


