
 

 

 

 

 

ABC voor ouders 

Aanmelden: 

Op de Almgaard is in principe plek voor iedereen. Wij streven naar het behouden 

van relatief kleine klassen van rond de 25 kinderen. Broertjes en zusjes plaatsen 

we altijd met voorrang. Mocht er geen plek meer zijn komt u op een wachtlijst te 

staan.  

Mocht u over willen gaan tot aanmelding van uw kind op de Almgaard verwijzen 

wij u graag door naar het aanmeldingsprotocol. Hier kunt u precies lezen welke 

stappen en genomen worden in het geval van een aanmelding. 

Mocht u een afspraak willen maken met de school om een kijkje te nemen kunt u 

mailen naar info@almgaard.nl of bellen naar 0183-401036. 

Absentie: 

Wanneer uw kind ziek is dient u dit voor half 9 te melden (0183-401036) of te 

mailen naar de leerkracht. Mocht uw kind langer dan 1 dag ziek zijn hoeft u dit 

niet elke ochtend op nieuw te melden. Wel verlangen wij bij langdurig 

ziekteverzuim af en toe een update over hoe het gaat. 

Te laat komen kan natuurlijk een keer gebeuren. Wel is dit erg vervelend en 

storend voor de groep. Probeer daarom altijd op tijd te zijn met brengen en 

halen van uw kind. 

Buitengewoon verlof: 

In principe hebben leerlingen alleen vrij op de door school vastgelegde vrije 

dagen. Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen om buitengewoon verlof aan te 

vragen. Dit verlof moet schriftelijk ingediend worden bij de directie. U kunt dit 

formulier vinden op de download pagina. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de 

directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Creatieve workshops: 

Elke week wordt er gewerkt met creatieve workshops. Hierin willen we kinderen 

in aanraking laten komen met verschillende vormen  van expressie. Hierin 

wisselen we handvaardigheid, tekenen, muziek en drama met elkaar af. Het kan 

zijn dat uw kind af en toe gevraagd wordt hier iets voor mee te nemen. 

Eerste schooldag: 
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Een eerste schooldag is natuurlijk erg spannend voor het kind 

maar ook voor de ouders. U mag uw kind deze dag vanaf 8.15 

uur binnen brengen in de groep. Wij willen op de eerste 

schooldag ook meteen het calamiteitenformulier ontvangen. 

Denk bij de eerste schooldag aan: eten en drinken voor de 

kleine pauze (fruit of een ander tussendoortje), eten en drinken voor tussen de 

middag en eventueel gym- en of zwemkleding. 

Eten en drinken: 

Op woensdag en vrijdag hebben wij een verplichte fruitdag. Op deze dagen 

willen wij dat alle kinderen een stukje groente of fruit meenemen voor de kleine 

pauze. Op de andere dagen mag dit uiteraard ook, maar op deze dagen mogen 

ze ook een ander tussendoortje nuttigen. 

Alle leerlingen blijven op school over. Dit betekent dat er ook altijd een 

lunchpakketje mee naar school moet. Er kan geen gebruik gemaakt worden van 

een koelkast, houdt hier rekening mee  met wat u meegeeft. 

Halen en brengen: 

Vanaf 8.15 uur is het hek van het schoolplein open. Vanaf dan kunnen de 

leerlingen het schoolplein betreden. De kleuters mogen vanaf 8.20 naar binnen 

om hun jas vast in hun luizencape te stoppen en hun tas netjes op te hangen. De 

andere leerlingen gaan pas naar binnen als de bel gaat om 8.30 uur. We hebben 

hiervoor gekozen omdat het in de gangen anders erg druk is. Wilt u als ouder 

hier ook rekening mee houden met het wegbrengen van uw kind?  

Om 14.15 zal de onderbouw samen met de juf naar buiten komen. De midden- 

en bovenbouw zal zelfstandig naar buiten komen. Leerlingen waarvan de 

ouders/verzorgers er nog niet zijn wachten altijd even op het schoolplein.  

Gymles: 

Op vrijdag is het voor alle groepen gym. Zorg ervoor dat uw kind op deze dag 

gymkleding bijheeft. Dit is bijvoorbeeld een korte broek en T-shirt met gympen 

voor in de zaal. Het is erg fijn als uw kind zich zelf aan en uit kan kleden. Zorg 

op deze dag ook voor kleding zonder al te veel knoopjes en andere moeilijke 

sluitingen. 

Wij verwachten dat alle meisjes met lang haar het haar vast hebben op deze 

dag. 

Meester- en juffendag: 

Elk jaar vieren de juffen en meesters hun verjaardag op één dag. Deze dag 

wordt georganiseerd door de Ouderraad. In de jaarplanning is terug te lezen 

wanneer de juffen- en meestersdag dit jaar plaats vindt. 

KOR: 

KOR staat voor Kinder Ouder Raad. Zowel leerlingen als ouders kunnen zich 

aanmelden bij de KOR. De KOR organiseert allerlei activiteiten gedurende het 



 

schooljaar. Er is in de KOR plaats voor 4 kinderen per activiteit. 

We proberen hierin iedereen een keer aan bod te laten komen. 

LOL: 

Drie keer per jaar vinden er LOL gesprekken plaats. LOL staat 

voor Leerling Ouder Leerkracht. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt elke leerling 

een vragenlijst mee die ook weer ingeleverd moet worden. Dit ingevulde 

formulier zullen wij als leidraad gebruiken voor het gesprek. 

Luizen: 

Elke leerling heeft een eigen luizencape. Hiermee hopen we de verspreiding van 

luizen te voorkomen. Mocht u bij uw kind een teken van luis ontdekken horen we 

dit graag zo snel mogelijk van u. Wij zullen de luizen oudergroep dan meteen 

inschakelen zodat er frequenter gecontroleerd zal worden. Als de oudergroep 

geen luis constateren zal er na elke vakantie gecontroleerd worden. 

Ouderbijdrage: 

Ouders/verzorgers van de Almgaard betalen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze 

ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten zoals het Kerstfeest, Sinterklaas, 

Pasen etc. 

Ouderraad: 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders/verzorgers die zich inzetten om 

verschillende activiteiten te organiseren. Bent u nieuwsgierig hoe dit in zijn werk 

gaat, kijk dan even op de OR pagina. 

Overblijven: 

Alle leerlingen blijven over in de eigen groep, onder begeleiding van hun eigen 

leerkracht. We eten van 12.00 uur tot 12.15 uur en gaan vervolgens naar buiten 

van 12.15 uur tot 12.45 uur.  

Speelgoed: 

Op maandag is het vertelkring/weekend bespreken en mogen leerlingen iets 

vertellen en laten zien van thuis. Op andere dagen is het niet de bedoeling dat er 

speelgoed mee naar school komt. 

Verjaardag: 

Elke leerling mag zijn of haar verjaardag in de eigen klas vieren. Hier mag 

getrakteerd worden en zal gezongen worden voor de jarige.  

Wennen: 

Elk kind is uniek. De ene leerling zal meer tijd nodig hebben om te wennen dan 

de ander. We willen daarom altijd samen met de ouders een plan bedenken wat 

past bij de leerling.  

Zwemles: 

Elke maandag gaan de leerlingen van groep 3 en 4 zwemmen bij AquaAltena in 

Andel. Ze zullen hier met een bus naar toe gaan. Elke eerste maandag van de 



 

maand is het proefzwemmen met kleding. Denk aan een plastic 

tas om lekkende tassen te voorkomen.  


