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Leerkrachten
Dit schooljaar krijgen de leerlingen te maken de volgende leerkrachten

Marian Bolte

mbolte@kempenkind.nl

werkdagen: wo en do.

Suzan Smetsers

ssmetsers@kempenkind.nl

werkdagen; ma, di en vrijdag.

Extra hulp in de klas krijgen we van Nicky op ma, wo, do en vr.

Daarnaast werken wij met stagiaires onderwijsassistente en stagiaires van PABO De Kempel. Zij zijn
altijd voor een langere periode in een groep. Daarnaast kunnen er door het jaar heen snuffelstages
ingepland worden.
Schooltijden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 15.30 u
Op woensdag van 8.30 u tot 12.15 u
Op vrijdagmiddag is groep 2 vrij
Als de bel gaat om 8.20 u en om 13.20 u mogen de kinderen zelf naar binnen lopen.
Fietsen
De kleuters stallen hun fiets voor de school op het grasveld.
Voor- , tussen- en naschoolse opvang
Lees hiervoor de informatie van Nummer Een op de website.
Geef even aan de leerkracht door wanneer uw kind structureel deelneemt aan de tussen -en/of
naschoolse opvang. Dan kunnen we de kinderen hier naar toe begeleiden.
Berichtjes
Als u iets door wilt geven aan de leerkracht dan kan dat altijd via Social Schools. Bijvoorbeeld een
melding doktersbezoek, tandarts of het vieren van de verjaardag van uw kind.
Uw kind ziekmelden kan ‘s morgens vóór 8.20 uur via Social Schools. Of telefonisch voor 8.20 uur.

Fruit en drinkbeker
De kinderen brengen allemaal fruit mee naar school om voor de pauze in de klas op te eten. Een
afsluitbare drinkbeker mag. Het fruit en drinkbeker graag voorzien van een naam en graag in een
rugzak/tas meegeven. Fruit graag kant en klaar meegeven. Geen koek en snoep.
Gym
In verband met het bouwen van een nieuwe school, hebben we geen speelzaal meer.
Daarom zijn er nu geen gymschoenen nodig.
Bibliotheek
Op donderdagmorgen gaan we met alle kleuters naar de bibliotheek. Geef uw kind een stevige
rechthoekige stoffen tas met hengsels. Uw kind heeft geen pasje nodig.
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, wordt dit op school gevierd. Het inplannen van de verjaardag gebeurt in overleg
met de leerkracht. Wegens Corona mag er helaas niet getrakteerd worden en mogen de ouders de
verjaardag niet mee komen vieren.
Hoofdluiscontrole
Er vindt wegens Corona geen luizencontrole plaats op school. Wij vragen u om te helpen en thuis
aan het einde van de vakantie uw kind goed te controleren. Indien u luizen/neten vindt, dan graag
melden bij de leerkracht.
Oudercontact
Mocht u, naast de algemene contactmomenten (verwachtings- en oudergesprekken) nog iets kwijt
willen bij de leerkrachten van uw kind, neem dan gerust contact op met ons. Bij voorkeur
via Social Schools. Wekelijks sturen we via Social Schools een weekoverzicht. Zo blijft u op de
hoogte.
Ouderhulp
Daar waar mogelijk willen we u betrekken bij het spelen, leren en ontwikkelen van uw kinderen. Dit
kan zijn in de vorm van helpen bij activiteiten of het aanleveren van knutselmateriaal. Ook hebben
we uw hulp nodig voor het spelen van gezelschapsspelletjes. We zullen u tijdig via de app
informeren.

