Informatiebrief voor nieuwe ouders schooljaar 2022/2023
Informatie over uw kind:
De leerkrachten hebben zowel de informatie die u heeft gegeven bij het
kennismakingsgesprek met Loles Bobo als het entreeformulier wat toen is ingevuld inmiddels
ontvangen. Indien hier belangrijke wijzigingen in zijn, horen we dit graag. Tevens ontvangen
wij graag (liefst digitaal) de overdracht van de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf.
Starten op de basisschool:
U ontvangt tegelijk met deze brief een mail waarin staat in welke groep uw kind is
ingedeeld en wanneer uw kind start. U kunt twee weken voor de start contact opnemen
met de leerkracht om samen met uw kind een kijkje te komen nemen in de klas. De
afspraak kunt u het beste telefonisch maken. De afspraak zelf zal na schooltijd zijn.
Start van de dag:
De leerkrachten staan vanaf 08:20u op het schoolplein om de kinderen op te wachten. U
mag uw kind afzetten bij de ingang van het kleuterplein of meelopen naar de leerkracht en
uw kind daar gedag zeggen. De leerkrachten gaan rond 08:25u met de kinderen naar
binnen. De lessen starten om 08:30u.
BSO:
U kunt via de mail doorgeven op welke dagen uw kind naar de BSO gaat of door iemand
anders opgehaald wordt dan uzelf.
Communiceren:
Wij communiceren via Parnassys en Parro. U krijgt van de administratie een mail met hierin
een koppelcode voor de Parro-app en het administratiesysteem Parnassys. Via Parro krijgt u
onder andere informatie van de leerkracht over de groep van uw kind en meldingen
wanneer u zich in kunt schrijven voor gesprekken.
Elke groep heeft een klassenouder. De klassenouder communiceert met u via Whatsapp
over organisatorische zaken. Wij willen graag uw toestemming voor het delen van uw
gegevens (naam kind + 06-nummer van de ouders) met de betreffende klassenouders
zodat zij u ook op de hoogte kunnen houden. Wilt u via mail (administratie@amalia-astro.nl)
doorgeven dat u geen bezwaar hebt tegen het delen van deze gegevens?
Eten/Drinken:
In de ochtend gebruiken wij met elkaar een gezond hapje en drankje. In de middag
lunchen wij met elkaar. De trommeltjes en bekers mogen in de tas mee naar school.
5-Gelijke dagen model:
We werken op onze school met het 5-Gelijke dagen model. Elke schooldag begint om half
9 en duurt tot 2 uur. Wanneer uw kind net op school is gestart kunt u met de leerkracht
afstemmen of het verstandig is uw kind tijdelijk eerder op te halen.

Verjaardag:
We gaan er vanuit dat de vierde verjaardag van uw kind op de peuterspeelzaal of op het
kinderdagverblijf wordt gevierd. De volgende verjaardagen vieren wij op school. De meeste
kinderen geven ook een kinderfeestje. Om teleurstellingen te voorkomen bij kinderen die
niet uitgenodigd worden, verzoeken wij u om de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes bij
de kinderen thuis te brengen i.p.v. op school uit te delen.
Gymtas:
De kleuters krijgen gymles in de speelzaal. Zij mogen hiervoor gymkleding en gymschoenen
meenemen. De kleding en schoenen mogen voorzien van naam in een tas. De tas blijft op
school. Wij geven de tas voor elke vakantie mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan
worden.
Zelfredzaamheid:
Wij gaan ervan uit dat uw kind zichzelf kan uit- en aankleden. Verder is het een voorwaarde
dat kinderen die op de basisschool starten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen.
De juf helpt uiteraard bij lastige knopen en ritsen. We vragen u ervoor te zorgen dat uw kind
een extra setje kleding in de tas heeft voor het geval het toiletbezoek een keer mis gaat.
Ziekte/verlof/afwezigheid:
Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken, kunt u dit tussen 8.00u en 8.20u telefonisch
doorgeven. Ook vierjarigen moeten worden afgemeld. Voor het aanvragen van verlof,
verwijzen we u naar de informatie en aanvraagformulieren op de website.
Gesprekken:
Voordat uw kind start op de basisschool heeft u met uw kind een kennismakingsgesprek
met de leerkracht. In september zijn er voor alle kinderen startgesprekken. U mag dan
samen met uw kind een kijkje komen nemen in de klas. Daarnaast voeren wij in november
en in juli facultatieve oudergesprekken en in februari verplichte oudergesprekken. De
inschrijving voor alle gesprekken verloopt via Parro.
Uiteraard kunt u altijd een gesprek met de leerkracht van uw kind aanvragen. Ook kan het
zijn dat de leerkracht tussentijds een gesprek met u aanvraagt.
Rapport:
In de maanden februari en juni krijgen de kinderen een rapport. Leerlingen op onze school
krijgen een rapport nadat zij zes maanden onderwijs hebben gevolgd. Heeft u vragen over
het inloggen in het ouderportaal of lukt het inloggen niet, dan mag u hierover contact
opnemen met de administratie: administratie@amalia-astro.nl
Algemene schoolinformatie:
U ontvangt tweewekelijks de digitale nieuwsbrief. Op de website kunt u onze schoolgids
inzien. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u een flyer met daarin belangrijke
schoolzaken op een rijtje.
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd op onze basisschool!
Team Amalia-Astroschool

