Ouderwijzer
En dan is het zover. Uw kind gaat voor het eerst naar onze school! U vraagt zich
ongetwijfeld af: hoe zal het gaan en wat kan ik verwachten? En belangrijker nog:
zal mijn kind het naar zijn/haar zin hebben?
Om u wegwijs te maken op onze school hebben we deze Ouderwijzer met praktische
informatie gemaakt. Hierdoor raakt u bekend met de afspraken en gebruiken die
zijn gemaakt om uw kind een aangename en veilige leeromgeving te bieden.
Naast de ouders die nieuw op onze school zijn omdat hun kind vier jaar is
geworden, zijn er ook ouders die op onze school komen met al oudere kinderen. Dit
kan zijn vanwege een verhuizing of vanwege een wisseling van basisschool binnen
de gemeente. Ook voor deze ouders is de Ouderwijzer bedoeld.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht op school. In
eerste instantie bij de leerkracht van uw kind of bij de directeur. Maar ook de
Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen een belangrijke rol op onze school
en deze ouders staan u graag te woord. Kijk op onze website voor de namen van
deze ouders.
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind een leerrijke en prettige tijd
zal hebben op Daltonschool Nicolaas. Daarnaast wensen we ook u een prettige tijd
toe. Namens het team, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad heten wij u van
harte welkom op onze school!
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De school in de praktijk
Uw kind naar school brengen ’s ochtends
Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. U kunt uw kind(eren) dan via de ingang
aan het schoolplein naar de klas brengen. De leerkracht staat de kinderen bij de
klasdeur op te wachten. U heeft de tijd om afscheid te nemen van uw kind en nog
even bij het raam te zwaaien. Als uw kind nog moet wennen aan het naar school
gaan, mag u uw kind vanzelfsprekend even naar zijn/haar stoeltje brengen.
Vanaf groep 3 stellen we het op prijs als u op de gang afscheid neemt en alleen bij
uitzondering mee de klas in loopt. Zo kunnen we op tijd beginnen.
Om de gang naar school zo veilig mogelijk te maken, willen wij u op het volgende
attenderen:
- Als u met de auto uw kind wegbrengt (en ophaalt), kunt u op het kerkplein uw
auto parkeren. Parkeer alstublieft niet op de IJskelderlaan i.v.m. de
verkeersveiligheid en het overzicht. Lees verderop voor veiligheidstips.
- Brengt u uw kind op de fiets, dan verzoeken wij u niet te fietsen op het
schoolplein.
- Uw kind kan zijn/haar fiets parkeren naast de kerk.
- In iedere groep kan uw kind zijn/haar fietssleutel op een speciaal daarvoor
aangewezen plaats wegleggen.
Wegbrengen ’s middags
De kinderen die overblijven moeten tot 12.55 uur buitenspelen, de deuren zijn dan
ook gesloten. U kunt vanaf 12.55 uur uw kinderen op het schoolplein brengen.
Ochtendpauze
In de ochtendpauze wordt er gezamenlijk in de klas gegeten en gedronken. U
begrijpt dat het hier om een tussendoortje gaat, waarbij het meegeven van een
beker drinken en liefst fruit voldoende is. Het meegeven van snoep vinden wij niet
wenselijk. Van de woensdag hebben wij een fruitdag gemaakt; dit houdt in dat alle
kinderen die ochtend fruit mee naar school nemen.
Van 10.15 tot 10.30 uur spelen de kinderen van groep 3 t/m 8 buiten. De kleuters
spelen langer buiten, op hun eigen plein.
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Het verloop van de schooldag
Niet alle kinderen zullen thuis even uitgebreid vertellen wat ze zoal doen op een
dag. Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar proberen wij u
zoveel mogelijk een beeld te geven van het verloop van een schooldag. Ook bieden
we de ouders van groep 1/2 in september de gelegenheid om een kijkje in de
klas(sen) van hun kind(eren) te nemen. Daarnaast zijn alle ouders te allen tijde van
harte welkom om een kijkje in de klas van hun kind te nemen, ook in de hogere
groepen. Vraag de leerkracht er gerust naar.
Communicatie met school
Bijzondere maar ook gewone leuke gebeurtenissen worden via een bericht op
Ouderportaal met u gedeeld. Van de activiteiten worden fotoalbums aangemaakt.
Schoolbrede berichten en iedere vrijdag de nieuwsbrief NicsNieuws worden via
Ouderportaal verspreid.
U vindt hier de intekenlijsten voor ouderhulp of tienminutengesprekken, die altijd
eerst via een bericht worden aangekondigd. U kunt via Ouderportaal de
leerkrachten van uw kind maar ook Marjolein een bericht sturen.
Ouderportaal is hét communicatiemiddel tussen ouders en school. We proberen de
veelheid aan berichten te beperken en waar mogelijk te bundelen maar ontkomen
er soms niet aan dat u toch meerdere berichten achter elkaar ontvangt. Graag uw
begrip hiervoor.
Overblijven
Onze school biedt de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten
overblijven. Uw kind neemt een lunchpakketje met drinken van thuis mee. Het is
hierbij van belang dat u niet meer eten meegeeft dan dat uw kind normaal thuis ook
eet.
Na het eten kunnen de kinderen lekker binnen en/of buiten spelen (als het weer het
toelaat), net waar ze zin in hebben. Allerlei soorten speelgoed is voorhanden. Dit
alles is onder begeleiding van Margit Boltong en een aantal hulpouders via de
organisatie Overblijven met Edith. Alle informatie over aanmelden en kosten vindt u
op onze website.
Ophalen vanuit school
Als de school uit is, zowel tussen de middag als aan het einde van de schooldag,
kunnen de kinderen van de onderbouw bij de ingang bij het kleine speelplein
worden opgehaald en de kinderen van de bovenbouw (indien nodig) bij de ingang
aan het schoolplein.
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Veiligheidstips
Wij promoten dat u zoveel mogelijk met de fiets (of lopend) de kinderen naar school
brengt. Mocht u toch met de auto komen, dan is in eerste instantie het plein van de
kerk bedoeld om te parkeren. Echter, vooral bij slecht weer brengen veel ouders
hun kinderen met de auto naar school. Mocht het kerkplein vol staan, dan graag de
volgende aanwijzigen volgen:
- ga niet dubbel parkeren op het plein: rennende kinderen zijn niet te zien.
- parkeer op de straat maar aan één kant zodat de fietsende kinderen veilig
kunnen rijden.
- ga niet op de fietsuitrit parkeren, de kinderen moeten veilig kunnen
vertrekken.
- parkeer niet op de IJskelderlaan in de berm; het belemmert overstekende
kinderen het verkeer te zien.
Waar wel: aan de overkant bij het gemeentehuis is voldoende plek en het is amper
twee minuutjes lopen.
Trakteren
Sommige kinderen hebben een allergie of ziekte, waardoor ze niet zomaar alle
traktaties mogen eten. De leerkracht kan u informatie geven over de situatie in de
klas van uw kind. Als u hiermee rekening houdt, kan ieder kind meegenieten. Het is
ook mogelijk dat u een bakje met kleine traktaties voor uw kind op school
achterlaat, zodat de leerkracht altijd iets achter de hand heeft.
Doorgeven van bijzonderheden/veranderingen
Het komt regelmatig voor dat kinderen, die
gewoonlijk door een ouder worden opgehaald,
direct uit school bij bijvoorbeeld een vriendje of
vriendinnetje gaan spelen. De leerkracht laat uw
kind alleen met een ander meegaan als u dit
van tevoren heeft doorgegeven. Indien er een
andere reden is dat uw kind afwezig is,
bijvoorbeeld doktersbezoek, dan kunt u dat aan
de leerkracht doorgeven. Ziekte graag
telefonisch doorgeven voor 8.20 uur ’s morgens.
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Aanvullingen groep 1 en 2
Vaste plek voor de jas
De kinderen van groep 1/2 hangen hun jas aan de kapstok. Ieder kind heeft een
eigen plaatje uitgezocht. De jas wordt bij dat plaatje opgehangen.
Broodtrommel en drinkbeker
Er zijn verschillende bakken om de spullen van uw kind in
te plaatsen; de bakken hebben een kleur die
correspondeert met de groepstafel waar uw kind aan zit.
Er is een koelkast naast de lerarenkamer beschikbaar voor
het eten/drinken voor de lunch, dat echt koud moeten
blijven. Dit is niet voor de ochtendbeker bedoeld.
Om ervoor te zorgen dat uw kind haar/zijn eigen beker en
broodtrommel kan herkennen, is het van belang dat deze duidelijk zijn voorzien van
een naam.
Gym
De kinderen van groep 1/2 hebben gymles in het speellokaal
op school. Het is hygiënisch als de kinderen gymschoentjes
op school hebben (liefst met elastiek of klittenband, geen
veters). De kinderen gymmen in hun ondergoed.
Doorgeven van bijzonderheden/veranderingen
Dit kunt u doorgeven aan de leerkracht, in het geval van
gewijzigde gegevens graag ook schriftelijk of via
Ouderportaal.

Onderbouwdag
Op de schoolkalender ziet u acht keer ‘onderbouwdag’ staan: vier keer op woensdag
en vier keer op vrijdag. Deze ochtenden zijn de kinderen van groep 1/2 vrij. Dit is
compensatie van teveel gemaakte lesuren (de onderbouw maakt op jaarbasis
minder lesuren dan de bovenbouw).
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Aanvullingen groep 3 t/m 8
Gymles
Als uw kind het laatste uur gym of zwemles heeft, dan eindigen de lessen ook op die
locaties. De leerkracht laat alleen als u persoonlijk toestemming heeft geven uw
kind alleen naar huis gaan.
Klassendienst en schooltaken
Groep 3 en 4
De kinderen hebben bij toerbeurt
klassendienst en helpen de juf met kleine
klusjes in de klas.
Groep 5 en 6
De kinderen hebben bij toerbeurt
klassendienst. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
het bord moet worden uitgeveegd of de klas
wordt opgeruimd.

Groep 7 en 8
De kinderen hebben om toerbeurt schooltaken. Dit houdt bijvoorbeeld in het
uitzetten van de computers, controleren of de deuren gesloten zijn of oud papier
verzamelen.

De Medezeggenschapsraad
Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) – bestaande uit twee ouders en
twee leerkrachten - om beleidszaken, bestuurlijke regelingen, et cetera van advies
of instemming te voorzien. Dit gebeurt tijdens de MR-vergaderingen, die staan
aangekondigd op de kalender. Daarnaast overlegt de MR met het bestuur, het team
en de ouderraad. Onze school maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek Primair
Onderwijs Het Sticht. Onderwerpen die van belang zijn voor meerdere scholen,
worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Eén
ouder- en één teamlid zijn tevens lid van de GMR.
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De Ouderraad
De Ouderraad, bestaande uit een groep actieve ouders, helpt de leerkrachten bij het
organiseren van diverse activiteiten voor uw kind(eren). Deze activiteiten dragen bij
aan de prettige sfeer op school en zorgen ervoor dat voor uw kind(eren) school
meer is dan leren alleen. Alle activiteiten worden in overleg met de schoolleiding
vastgesteld. De Ouderraad verzorgt samen met de leerkrachten de organisatie van
al deze leuke activiteiten onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Uiteraard
helpen ook andere ouders bij de uitvoering van de activiteiten.
De Ouderraad organiseert o.a. de volgende activiteiten:
Sinterklaas
Hiervan wordt door leerkrachten en ouders samen elk jaar weer een groot feest
gemaakt. Over wat er precies wordt gedaan, kan uiteraard niet te veel worden
gezegd maar dat het voor de kinderen een groot feest is, mag duidelijk zijn. Wel is
bekend dat de school in Sinterklaassfeer wordt gebracht. De kinderen van groep 3
en 4 halen tijdens de gymles hun Pietendiploma, dat wordt uitgereikt door een
echte Zwarte Piet.
Alle kinderen van de onderbouw mogen een keer hun schoen zetten op school.
Op dinsdag 5 december komt de Sint met minstens twee Pieten op onze school om
zijn verjaardag te vieren en cadeautjes uit te delen. U kunt er om 8.30 uur ook bij
zijn om de Sint te verwelkomen en de ontvangst op het kerkplein bij te wonen. Bij
weggaan zwaaien alle kinderen en ouders Sint en Pieten weer uit.
Kerst
Ook aan het Kerstfeest wordt veel aandacht besteed. De school wordt volledig in
kerstssfeer gebracht door wederom een enthousiaste groep ouders die zich
daarvoor hebben kunnen opgeven.
Op de dag waarop op school kerst wordt gevierd, komen de kinderen aan het einde
van de middag tegen etenstijd weer naar school. Ze vinden in hun klas een sfeervol
gedekte tafel en ze genieten samen met hun leerkracht van de kerstmaaltijd. Na de
maaltijd is er een jaarlijks wisselende invulling van de viering; u wordt hierover via
Ouderportaal geïnformeerd.
Carnaval
Van Carnaval wordt een kleurrijk feest gemaakt. Alle kinderen en leerkrachten
komen verkleed naar school. De klaslokalen en de gemeenschappelijke ruimte zijn
feestelijk versierd. Het feest wordt afgesloten met een uitbundige playbackshow.
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Pasen
De leerkrachten besteden op een gepaste wijze aandacht aan Pasen. Ook nu wordt
er gezamenlijk gegeten in de vorm van een paaslunch.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is een kinderevenement bij uitstek. Veel ouders lopen de
routes in onze mooie regio meestal met evenveel
plezier als de kinderen. Ondanks alle enthousiasme
wordt er een limiet gesteld aan het aantal ouders
dat per avond kan meelopen. Hiervoor deelt de
Ouderraad vooraf inschrijflijsten uit en wordt er zo
eerlijk mogelijk verdeeld wie wanneer kan
meelopen.
Met schor gezongen keeltjes lopen de kinderen de
benodigde kilometers, op weg naar een medaille.
Vanaf groep 3 kunnen de kinderen met school
meelopen. Kinderen uit groep 1 en 2 mogen wel met school meelopen, maar
moeten zich individueel inschrijven en een eigen begeleider hebben voor het geval
dat het tempo te hoog is.
Groep 1 t/m 4 loopt 4 x 5 km en de bovenbouw 4 x 10 km. De kinderen van groep
5 mogen kiezen of ze 5 of 10 km lopen. Op de laatste dag kunnen alle ouders op de
Ludenlaan vlak voor het defilé bloemen aan de kinderen geven of langs de route
overhandigen. Met trotse gezichten lopen de kinderen het defilé onder begeleiding
van de ouders die de laatste avond staan ingedeeld als begeleider.
Schoolreisje
Jaarlijks gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 op schoolreisje; groep 8 gaat
daarnaast op kamp aan het einde van het schooljaar. Ieder jaar weer zorgen we
ervoor dat de activiteit voor iedere leeftijd iets aantrekkelijks te bieden heeft.
Vooraf krijgen de kinderen de school t shirts uitgedeeld en die moeten op de dag
zelf worden gedragen. Na afloop worden de shirts verzameld en per groep door een
ouder gewassen. Op de dag zelf nemen de kinderen vol verwachting plaats in de
bus en worden ze uitgezwaaid door de aanwezige ouders. Er worden altijd
voldoende ouders gevraagd om te begeleiden. Overdag worden de kinderen
voorzien van eten en drinken.
Bij terugkomst gaat de hele onderbouw eerst terug naar de klas en daar kunt u u
uw kind halen.
Dit schooljaar gaan we op donderdag 19 september op schoolreisje.
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Kamp groep 8
Om de schooltijd op de Nicolaas op een leuke gezamenlijke manier af te sluiten,
gaat groep 8 op kamp. Het team leerkrachten organiseert het kamp en de
Ouderraad zorgt voor een bijdrage in de kosten. Van de ouders van groep 8
kinderen wordt nog wel een extra bijdrage gevraagd.
Afsluiting schooljaar
Om het jaar gezamenlijk af te sluiten, worden aan het einde van het schooljaar alle
ouders uitgenodigd om op de laatste schooldag gezamenlijk koffie/thee te komen
drinken op school. Voor de kinderen is er traditiegetrouw ijs. De laatste minuut
tellen we luidkeels af en dan sluiten we de schooldeur (symbolisch) voor zes weken!

Ouderparticipatie bij andere activiteiten
Begeleiden naar gym
De gymlessen van groep 3 t/m 8 geven we in de gymzaal van de Kameleon.
Groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de gymzaal, groep 3 en 4 gaan lopend. Om de
kinderen veilig en verantwoord naar een andere locatie te brengen, fietsen of lopen
er naast een leerkracht ook ouders mee. Dit geldt alleen niet voor groep 8.
Aan het begin van het schooljaar hangen bij het betreffende klaslokaal
intekenlijsten waarop u kunt invullen wanneer u meegaat. Het is voor veel mensen
niet gemakkelijk om zich vrij te maken. Als u zelf niet kunt komen, stellen wij het
zeer op prijs dat u zelf voor vervanging zorgt en aan de leerkracht doorgeeft wie er
voor u in de plaats komt. Dat kan één van de andere ouders zijn, maar ook familie,
buren en vrienden kunnen worden ingezet. Het zou mooi zijn als we het ook dit jaar
weer met vereende krachten voor elkaar krijgen. Ervaring heeft geleerd dat het
handig is om met een andere ouder samen een groep in te schrijven: de één
heenweg de ander de terugweg.
Klussen
Voor een relatief kleine school is het financieel niet haalbaar om alle klussen uit te
laten voeren door officiële bedrijven. Incidenteel organiseert de Ouderraad klussen
in en rond school, zoals heggen knippen, dakgoten schoonmaken, iets ophangen en
schilderwerk.
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Over geld gesproken
Geld inzamelen voor een goed doel
Door geld in te zamelen voor een goed doel maken we onze kinderen ervan bewust
dat veel kinderen in arme landen het veel moeilijker hebben dan zij. Naar school
gaan en kunnen kiezen uit speelgoed is zeker niet voor ieder kind een
vanzelfsprekendheid. De Ouderraad en het team kiezen een goed doel uit en vragen
de kinderen zich in te zetten om geld of bijvoorbeeld speelgoed in te zamelen. Met
plezier werken onze kinderen hieraan mee.
De vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage om alle activiteiten die de
Ouderraad organiseert te kunnen betalen. Denkt u hierbij aan Sinterklaas, Kerst,
carnaval en schoolreisje. De overheid betaalt hier niet aan mee, dit is aan de
ouders.
Wij gaan zeer bewust met uw ouderbijdrage om en leggen hiervoor jaarlijks tijdens
de jaarvergadering van de Ouderraad verantwoording af. Wij willen ieder kind laten
meegenieten van alle activiteiten. U zult begrijpen dat dit alleen kan als er
voldoende geld binnenkomt en er voldoende ouders zijn die helpen bij het uitvoeren
van de activiteiten.
Voor het betalen van ouderbijdrage ontvangt u bericht van de Ouderraad. We
vragen een bijdrage van € 65,- per kind per schooljaar.

Tot slot
De leerkracht van uw kind staat u graag te
woord. Kom vooral langs en stel gerust uw
vragen; beginnen op een nieuwe school is één
groot avontuur waarbij niet alles meteen
helemaal duidelijk is.
Wilt u een afspraak maken met de directeur, is
dat altijd mogelijk. Op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdagochtend is Marjolein
Reurink op school bereikbaar; daarnaast ook via
de mail op m.reurink@daltonnicolaas.net.
We helpen u graag op weg om snel uw plek te vinden op onze school!
Team, Ouderraad en Medezeggenschapsraad wensen u en uw kind een fijne tijd toe
op Daltonschool Nicolaas!
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