Wat moet u weten als uw kind instroomt op de Bussel in
groep 1 en 2?
Startprocedure op basisschool De Bussel
Wanneer het inschrijfformulier is ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging.
Ongeveer drie maanden voordat uw zoon/dochter bij ons zal starten, neemt de groepsleerkracht
telefonisch contact met u op om de oefenmomenten af te spreken. Uw kind is namelijk drie
ochtenden welkom om te komen oefenen, alvorens hij/zij officieel start. Bij het eerste oefenmoment
bent u welkom om 08:15uur, zodat de leerkracht de tijd heeft voor u alvorens de andere kinderen
binnenkomen.
Vervolgens ontvangt u van de leerkracht een welkomstkaart en een mail met informatie en
documenten die bij het eerste oefenmoment ingeleverd dienen te worden.
Instroommomenten
Alle kinderen die in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar vier jaar worden, worden vanaf
de eerste schooldag op school verwacht. Aan het eind van het schooljaar daarvoor neemt de
leerkracht hierover contact met u op.
Kinderen die later vier jaar worden, zijn welkom vanaf het moment dat ze vier jaar zijn geworden.
In juni vinden er geen oefenmomenten en/of instroom meer plaats. De kinderen die in deze maand
vier jaar worden, starten het daaropvolgende schooljaar.
In december is instroom wel toegestaan maar is ons advies om geen oefenmomenten en instroom te
plannen, wegens de drukke decembermaand. Vanaf januari ervaren de kinderen een rustigere start
en prettigere eerste schoolervaring.
Kinderen die voor 1 januari instromen starten in groep 1. Kinderen die vanaf 1 januari instromen,
starten in groep 0.
U mag, nadat uw kind op school is gestart, een afspraak maken met de leerkracht om een middag te
komen kijken in de klas.
Alle kinderen die voor 1 januari instromen zijn welkom bij de schoolfotograaf, ook als zij op dat
moment nog geen vier jaar zijn.
Op woensdagen zijn de 4-jarigen vrij. Alle kinderen die voor 1 januari 5 jaar worden, worden vanaf
start schooljaar op de woensdagen verwacht zodat zij het volledige groep 2 aanbod krijgen.
Kinderen die na 1 januari 5 jaar worden, starten met het meedraaien van de woensdagen, zodra zij
5 jaar zijn geworden.
Haal- en brengmomenten
Om de zelfstandigheid van uw kind te bevorderen en de rust in de school te bewaken, verzoeken
wij u uw zoon/dochter zelfstandig naar binnen te laten gaan.
Om de drukte te spreiden gaan de kinderen van de gele en groene groep ieder door de eigen deur
naar binnen. De kinderen van de rode en blauwe groep gaan beiden door de deur naast de blauwe
groep naar binnen.
Wanneer dit nog lastig is, mogen in overleg met de leerkracht de ouders van enkel de 4-jarigen
(zolang dit noodzakelijk is), mee naar binnen komen.
Wij vragen u om afscheid te nemen op het schoolplein. Wilt u de leerkracht iets mededelen of
vragen, kan u dit via Social Schools voor- of na schooltijd doorgeven. De leerkrachten zijn na
schooltijd beschikbaar voor u, zodat zij voor en tijdens schooltijd hun aandacht kunnen richten op
de kinderen.
Wanneer de school uit is, komt de leerkracht met de groep naar buiten, evenals tijdens de

lunchpauze. Wij verzoeken u te wachten buiten de poorten van het schoolplein, totdat de
leerkracht naar buiten komt.

Tussendoortje
De kinderen mogen ’s ochtends een tussendoortje (schoongemaakt fruit en/of groente) en
drinken mee naar school nemen. Op maandag en vrijdagochtend hanteren wij waterdagen. Wij
vragen u, als gezonde school, om het drinken op andere dagen ook gezond te houden.
Graag trommel en beker voorzien van naam. Trommels en bekers bestemd voor de lunch kunnen
worden geplaatst in de koelkast.
Verjaardagen
Als het kind vier jaar wordt, wordt de verjaardag gevierd op de eventuele voorschool. Verjaardagen
vanaf 5 jaar worden gevierd op school.
In de groepen 1/2 maakt u met de leerkracht een afspraak waarop de verjaardag gevierd kan
worden. U bent, in deze groepen, welkom om bij het feestje aanwezig te zijn. Jongere
broertjes/zusjes kunnen hierbij niet aanwezig zijn, in verband met mogelijke onrust in de groep. Als
gezonde school stimuleren wij zo gezond mogelijke traktaties. Voor vragen over eventuele
allergieën of groepsaantallen in de klas kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Ziekte
Laat zieke kinderen niet naar school komen! De ervaring leert dat ouders hun zieke kind vaak
laten proberen omdat ze zo graag naar school willen gaan. In de meeste gevallen moeten wij
even later echter de ouders bellen omdat het niet gaat. Houdt u hier a.u.b. rekening mee.
Wanneer een kind niet goed geslapen heeft, zich niet lekker voelt en niet wil ontbijten, hoort het
kind niet op school.
Uw kind afmelden kan door voor 08:30 uur een absentie via Social Schools te sturen. Denk ook
aan het afmelden bij TSO en/of BSO.
Ouderhulp
Ieder jaar zijn wij weer enorm blij met de hulp van ouders. Bepaalde activiteiten kunnen alleen
doorgaan met uw hulp. De groepsouders zullen benaderen om te komen helpen bij activiteiten op
school.
Gymlessen
De kinderen van de groepen 1/2 hebben 2 gymlessen per week (dinsdagen en vrijdagen). De
kinderen gymmen in hemd, kort stretchgymbroekje en gymschoenen. Wilt u deze gymkleding aan
uw kind, in de eerste schoolweek, meegeven in een kleine tas die goed afgesloten kan worden.
Graag alles voorzien van de naam van uw kind. De leerkrachten geven de tas voor elke
schoolvakantie mee naar huis zodat u de spullen kunt uitwassen en op maat kunt controleren. Het
is voor de kinderen heel fijn als zij “makkelijke kleding” aan hebben tijdens de gymdagen.
Zelfredzaamheid
In de groepen 1/2 verwachten wij van de kinderen dat zij zindelijk zijn, zichzelf aan- en uit
kunnen kleden en zelf hun billen kunnen poetsen op de wc!
Wij verzoeken u een extra setje kleren in de tas van uw kind te stoppen, voorzien van naam in een
plastic tas.

Oudergesprekken
Zie hoofdstuk 5.2 voor de gesprekkencyclus met ouders. In de groepen 1/2 zijn de
kinderen bij de oudergesprekken niet aanwezig.
Wanneer uw kind op De Bussel instroomt, vind er een intakegesprek plaats na ongeveer drie
weken. De leerkracht maakt hiervoor met u een afspraak. Het formulier dat hiervoor ingevuld
dient te worden, ontvangt u in de mail (zie startprocedure).
Observatie- en registratiesysteem.
Om de ontwikkeling van de kinderen in groep 1/2 te volgen, maken wij gebruik van het
observatie- en registratiesysteem ‘KIJK’.

