
 

 

 

Beste   ouders/verzorgers,   
 
Onlangs   heeft   u   het   intakegesprek   gevoerd   bij   ons   op   school.  
In   deze   brief   vindt   u   nog   praktische   informatie   over   ’t   Breerke.  
 

● Vanaf   08.20   uur   en   12.50   uur   mogen   de   kinderen   naar   binnen   komen.  
Bij   de   kleutergroepen   is   het   gebruikelijk   dat   ouders   met   de   kinderen   naar   de   kleuteringang  
lopen.   Bij   de   start   in   groep   1   mag   u   met   uw   kind   mee   naar   binnen   lopen.  
Wij   stimuleren   het   afscheid   nemen   zoveel   mogelijk   buiten,   zeker   voor   kinderen   in   groep   2,  
om   drukte   in   de   gang   te   voorkomen.   U   kunt   buiten   even   naar   het   raam   van   het   klaslokaal  
lopen   om   te   zwaaien.   Om   12.00   uur   en   15.00   uur   komt   de   leerkracht   met   de   kinderen   naar  
de   poort   van   de   kleuterspeelplaats.  

● Op   dinsdag-   en   donderdagochtend   eten   wij   vooraf   aan   de   kleine   pauze   (10.15   uur)  
gezamenlijk   groente   en/of   fruit   in   de   klas.   Op   deze   zogenaamde   ‘gruitdag’   vragen   wij   u   om  
uw   kind   groenten   en/of   fruit   mee   naar   school   te   geven.   Op   deze   wijze   stimuleren   we   samen  
het   gezond   eten.   Natuurlijk   mogen   de   kinderen   op   de   overige   dagen   ook   groente   en   fruit  
meenemen.  

● Voor   de   speel/gymlessen   heeft   u   zoon/dochter   gymschoenen   nodig.   Deze   kunt   u   op   het   rek  
voor   het   klaslokaal   neerzetten.   Het   zou   fijn   zijn   als   u   op   de   schoenen   de   naam   van   uw  
zoon/dochter   vermeld.   De   kinderen   van   groep   1-2   hoeven   geen   gymkleren   mee   naar   school  
te   nemen,   in   de   winter   mogen   ze   dikke   truien   of   vesten   uittrekken   en   in   hun   hemd   gymmen.  

● Als   u   zoon/dochter   nog   moeite   heeft   met   een   zelfstandig   toiletbezoek,   vragen   wij   u   dit   de  
komende   periode   te   oefenen.   

● Op   ’t   Breerke   maken   we   gebruik   van   BasisOnline   Ouderportaal.    BasisOnline   Ouderportaal   is  
een   veilig   platform   (rekening   houdend   met   de   huidige   AVG)   waar   het   kind   centraal   staat.  
Ouder   en   school   houden   elkaar   in   een   afgeschermde   omgeving   op   de   hoogte.   Voor   ons   wordt  
het   nog   makkelijker   om   u   snel   op   de   hoogte   te   brengen   van   activiteiten,   oudergesprekken,  
etc.   U   krijgt   middels   de   Ouderportaal   App   direct   een   notificatie   op   uw   telefoon   wanneer   er  
nieuws   is.   
Op   onze   website   vindt   u   informatie   over   activiteiten   die   op   school   hebben   plaatsgevonden.  
www.breerke.nl   

● 6   Weken   na   de   start   zal   er   een   kennismakingsgesprek   plaatsvinden   met   de   leerkracht,   om  
samen   te   bespreken   hoe   de   start   is   gegaan   zowel   thuis   als   op   school.  
Twee   keer   per   jaar,   in   november   en   maart,   vinden   er   rapportgesprekken   plaats.   Als   u  
tussentijds   vragen   heeft   over   de   voortgang   van   u   zoon/dochter   kunt   u   te   allen   tijde   een  
afspraak   maken   met   de   leerkracht.   Aan   het   einde   van   het   schooljaar   vindt   er,   indien   gewenst,  
een   derde   rapport   gesprek   plaats.   

● Mocht   uw   kind   medicatie   nodig   hebben   is   het   van   belang   dat   u   op   de   hoogte   bent   van   ons  
protocol   “medisch   handelen”,   te   vinden   op    www.wijzersinonderwijs.nl    

● Aan   het   begin   van   ieder   schooljaar   vraagt   de   oudervereniging   een   ouderbijdrage.   Van   deze  
bijdrage   worden   schoolactiviteiten   en   feestelijke   vieringen   bekostigd.   

Ook   met   andere   vragen   en/of   opmerkingen   kunt   u   terecht   bij   de   leerkracht   van   de   klas   of   bij   de  
directie.  
 
Vriendelijke   groet,   
Team   basisschool   ’t   Breerke.  

http://www.breerke.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/


 

 

 


