
WELKOM OP DE  
SINT JOZEFSCHOOL 

 

Wij hebben voor u een klein wegwijzertje gemaakt om u en uw kind makkelijker te laten wennen 
op school. Veel informatie vindt u ook in de schoolgids, op de website en in de nieuwsbrief. 

 
Administratie/directie 
U kunt voor al uw vragen over de administratie, of school terecht bij de administratie/ directie. De 
administratie en directie kunt u vinden als u via de de hoofdingang van het gebouw betreedt, op de 
benedenverdieping. 

Allergie 
Als uw kind een allergie heeft wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht, ook als het al is 
doorgegeven in bij het intake gesprek? Dit ook i.v.m. feestjes op school. 

Buitenschoolse opvang 
Als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang, dan kunt u het beste in de schoolgids 
kijken voor meer informatie. Geeft u bij de klas aan op welke dagen uw kind naar de bso gaat? 
 
Contactouders 
Iedere groep heeft één of meerdere contactouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor de ouders. Ook 
helpen zij de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten in de klassen. Omdat de 
contactouders ook informatie van de leerkrachten graag met andere ouders willen delen, is het 
gemakkelijk als u uw e-mailadres aan de contactouders van de klas van uw kind wilt doorgeven zodat 
zij u ook op de hoogte kunnen houden. 
Het kan nog 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, 
klasgenoot enz. 
Als u vragen heeft kunt u altijd bij ze terecht. 
 
DIGIduif 
Via DIGIduif wordt veel informatie gestuurd. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief, uitnodiging voor 
tafeltjesavond, informatie over de projecten en informatie van de klas. U krijgt een activeringscode 
om een DIGIduif-account aan te maken. Voor ieder kind heeft u een eigen activeringscode nodig. 
Heeft u nog geen DIGIduif-account? Vraag dan bij de administratie om een activeringscode. 
 
E-mail contacten 
Mocht u nu bijvoorbeeld een vriendenboekje of een ander artikel kwijt zijn en dit graag aan de klas 
wilt vragen. Stuur dan een mailtje rond, zo krijgt iedereen de informatie en komt het vaak terecht. 
 
Eten en drinken op school  
Ieder kind neemt wat drinken en een tussendoortje (stukje fruit of klein koekje) mee naar school. 
Deze kunnen in de bekerbakken die voor de klas staan. Iedere klas heeft twee bakken. 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 mee krijgen. Het is belang-
rijk dat de kinderen niet te veel mee krijgen, want dan krijgen ze het niet op. 
Op vrijdag is het FRUITDAG. Geeft u uw kind dan een stukje fruit of groente mee als tussendoortje? 
 



Fietsen naar school 
Op school zijn op diverse plekken fietsenstallingen. U kunt uw kind zijn /haar fiets het beste in de 
stalling zetten waar uw kind ook naar binnen moet. 
 
Gymmen en gymschoenen 
De groepen 1/2 gymmen in de school, zij gymmen in hun ondergoed. Het is gemakkelijk voor uw kind 
als u op de dagen dat uw kind gym heeft makkelijke kleding aantrekt, zodat uw kind zichzelf 
makkelijk 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. Bedenk wel dat als de voeten van uw kind gegroeid zijn, uw kind ook nieuwe 
gymschoenen nodig heeft. 
 
Informatieavonden 
Na iedere zomervakantie is er in de 2e week een informatieavond, daarin wordt allerlei informatie 
medegedeeld over de school, werving van hulpouders, lesstof en het betreffende schooljaar. 
 
Informatie voor de kinderen van groep 1-2 
Graag ontvangen de leerkrachten 1 of 2 pasfoto’s van uw kind. 

Jassen/luizen 
U kunt de jas van uw kind bij de klas ophangen. Ieder kind heeft een eigen naamsticker met plaatje. 
Zo kunt u de jas ophangen bij de sticker die bij de naam van uw kind staat. 
Omdat er helaas wel eens hoofdluis heerst, raden wij u aan om een luizenzak aan te schaffen. U kunt 
deze bij de directie/administratie kopen. De Sint Jozefschool heeft geen luizenouders. Kijk voor meer 
informatie in de schoolgids. 
 
Medezeggenschapsraad 
De vergaderingen zijn openbaar. Na een vergadering komt er meestal een kort stukje in de 
nieuwsbrief zodat alle ouders hiervan op de hoogte zijn. Kijk voor meer informatie in de schoolgids. 
 
Muzieklessen 
Op de Sint Jozefschool hebben we als enige school in Nootdorp een vakdocent muziek. De kinderen 
krijgen regelmatig les van de muziekmeester, meester Laurens. 
 
Nieuwsbrief 
Iedere week ontvangt u via uw Digiduif de nieuwsbrief. Die staat vol met informatie over wat er 
allemaal in en rondom de school gebeurt. 
 
Overblijf 
De overblijf wordt geregeld door SKS kinderopvang. Kleuters 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 aanmeldings-formulier in te vullen. Informatie bij de 
administratie. 
 
Pesten 
Op de Sint Jozefschool hebben we een gedragsprotocol, met de stopmethode. De stopmethode 
houdt in dat een kind een stopgebaar met zijn hand maakt en zegt: "Stop, hou op, dit wil ik niet!" 
Aan het begin van elk schooljaar wordt het in de klas weer besproken. 
 
Schoolreisjes 
Ieder jaar gaan de kinderen op schoolreisje. U ontvangt tijdig de informatie over die dag. 



 
Schriftje 
Na schooltijd blijven de kinderen uit groep 1/2 in de klas tot ze door één van de ouders worden 
opgehaald. De leerkracht wil het daarom graag weten als uw kind bij een vriendje gaat spelen, door 
iemand anders wordt opgehaald, of naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaat. U kunt dat in het 
schriftje dat bij de klas ligt opschrijven. 
 
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 aangekondigd wanneer de 
kinderen iets mee mogen nemen van thuis. In de meeste groepen 1/2 mogen de kinderen na hun 
verjaardag of sinterklaas iets meenemen, vraag dit eventueel even na bij de leerkracht. 
 
Tafeltjesavonden 
De tafeltjesavonden zijn twee keer per jaar, voor ieder kind is er dan 10 minuten. Op een 
tafeltjesavond 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 DIGIduif een uitnodiging om een tijd in te plannen. (Alleen als uw kind dan 
al langer dan 3 maanden op school zit). 
 
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 kleutergroepen. Als ouder van groep 1/2 mag u 
in de klas het feestje meevieren. Wanneer het kind de klassen rondgaat, gaat hij/zij met twee 
klasgenoten. Het zou erg op prijs gesteld worden als er gezonde traktaties worden getrakteerd. Ook 
is het verstandig om te vragen aan de leerkracht of alle kinderen in de klas alles mogen eten, dit in 
verband met allergieën. 
Als uw kind 4 jaar wordt, is het beter om de verjaardag nog niet in de klas te vieren. 
 
Verjaardagen pappa, mamma, enz. 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. 
 
Vraag aan de leerkrachten 
Als u vragen heeft aan de leerkrachten kunt u altijd langskomen om 12.00 of om 15.15 uur. 
 
Waterpokken en andere besmettelijke ziekten 
Als er in de klas een besmettelijke ziekte is geconstateerd, krijgen alle kinderen een brief mee naar 
huis. Er komt ook een mededeling te hangen bij de klas. In bijzondere gevallen kan de school een 
afwijkende procedure volgen. 
 
Wegwijs in groep 1/2 
Kleuters leren door spelen en werken. Door het werken in thema’s worden alle 
ontwikkelingsgebieden aangeboden. 
Zoals in de schoolgids staat zijn de kinderen van groep 1 vrij op woensdag.  
 


