Beste ouders/verzorgers,
Allereerst een welkom aan alle nieuwe ouders. Met behulp van dit informatieboekje willen we
enkele mededelingen doen die van belang zijn voor de onderbouwgroepen. Wij hopen op deze
manier uw eerste vragen te kunnen beantwoorden.

Schooltijden
ma / di / do / vrij: 8.45-14.45 uur
woensdag:
8.45-12.45 uur
Het is voor kinderen en de leerkracht het prettigst als u er voor zorgt zowel 's morgens als
's middags op tijd te zijn.

Beginnen en eindigen van de dag
Bij binnenkomst geven de kinderen de leerkracht een hand. Bij het weggaan gebeurt dit ook,
zodat er voor de kinderen een duidelijk begin en einde aan de dag zit.
Wij willen graag op tijd beginnen, om 8.30 uur gaat de deur open, u kunt tot 8.40 uur de klas in,
daarna kunt u alleen nog afscheid nemen in de gang. Om 8.45 uur begint de dag.
De leerkracht staat klaar om de zorg voor uw kind over te nemen. Wij verzoeken u vriendelijk
niet in de gang te blijven praten of telefoneren, maar dit bij aanvang van de lessen buiten te
doen. Als u graag in de klas wilt kijken, bent u van harte welkom om 14.45 uur en op woensdag
om 12.45 uur. De leerkracht is dan in het lokaal om eventuele vragen te beantwoorden.
Aan het einde van de schooldag kan de leerkracht met de kinderen buiten zijn. De kinderen
gaan daar zitten en wachten tot ze worden opgehaald.(zie plattegrond achter in het boekje)
Het is daarom belangrijk dat u op tijd bent. De kinderen geven hun leerkracht een hand, dit
geeft de leerkracht zicht op wie het kind komt halen.
Als de kinderen binnen blijven kleden ze zichzelf om 14.45 uur aan en kunt u op uw kind buiten
wachten. Zodra de leerkracht u (ouder) gezien heeft, geeft zij uw kind een hand en mag zij/hij
naar u toelopen.

Wen-periode
Nieuwe kinderen komen eerst twee keer een ochtend tot 12.00 uur wennen en kennismaken
met de juf en de andere kinderen. Daarna gaan ze hele dagen naar school. Wanneer blijkt dat
het beter is voor het kind een langere wenperiode in te lassen, dan kan dat voor maximaal 2
weken. Dit alleen in overleg met de leerkracht, het is niet de bedoeling dat u uw kind zelf op
willekeurige dagen thuis houdt.
Voor kinderen die tussen vier weken vóór de zomervakantie en in augustus geboren zijn, valt
de eerste schooldag direct ná de zomervakantie, zij hebben dan geen wendagen.
Kinderen die voor de wenochtenden op school komen, nemen alleen een stukje geschild fruit
en iets te drinken mee. De leerkracht heeft geen tijd om het meegebrachte fruit schoon te
maken of te schillen.

Sloffen
Het dragen van sloffen is uit hygiënisch oogpunt een noodzaak. In de klassen wordt veel op de
grond gewerkt, schoenen zitten vaak vol met zand uit de zandbank. Graag sloffen meegeven
die gemakkelijk aan en uit kunnen, liefst met antislipzolen. Grote (dieren)sloffen zijn leuk om te
zien, maar zitten erg warm en zijn voor de kinderen erg onpraktisch.

Speelgoed
Het meenemen van speelgoed en/of knuffeldieren graag zoveel mogelijk beperken.
De reguliere-afdeling houdt de eerste woensdagochtend van de maand speelgoedochtend.
Hierbij mag ieder kind iets naar keuze meenemen. Speelgoed dat erg veel lawaai produceert
het liefst thuislaten.

Plantje
Het is de gewoonte dat alle kinderen op Montessori-afdeling (onder- en middenbouw) een
plantje op tafel hebben. De kinderen zorgen er zelf voor. Het is voor de kinderen fijn als het
plantje dood gegaan is weer voor een nieuwe te zorgen.

Regels bij het buitenspelen
Ook buiten zijn er bepaalde afspraken gemaakt, zoals:
- niet in bomen klimmen en niet in de bosjes spelen.
- de schoenen moeten aan blijven.
- jassen mogen alleen uit als de juf het goed vindt.
Er is ook een gebiedsbeperking, de kinderen van de kleuterklassen gebruiken alleen het
gedeelte wat direct aan de school grenst. Wegens ruimtegebrek kan er niet gefietst worden op
eigen fietsen. Deze regels gelden ook tijdens de overblijf.

Schoolmelk
Het is mogelijk om één keer per dag, met uitzondering van de woensdag, schoolmelk te
drinken. Alléén halfvolle melk. Inschrijven kunt u via: www.schoolmelk.nl.

Pauze/ Overblijf
Rond 10.30 uur is er een kleine pauze waarin fruit gegeten en wat gedronken wordt.
Tussen 11.30 en 12.00 uur spelen de kinderen buiten onder begeleiding van de oppassers. De
oppassers zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen.
Om 12.00 uur lunchen de kinderen met hun eigen leerkracht in de klas. Liever de lunch niet in
plastictassen, deze gaan stuk of raken zoek. Graag alle bekers, bakjes en tassen voorzien van
naam. Om begrijpelijke reden mag er geen snoep, koek of frisdrank meegegeven worden.

Bewegingsonderwijs
De kinderen uit de onderbouw hebben elke dag bewegingsonderwijs.
Dit bestaat uit spellessen in de speelzaal, vrij of geleid spel buiten en gymnastiek, gegeven met
of zonder muziek en materiaal. De klas gymt dan meestal met de eigen leerkracht. De kinderen
gymmen in ondergoed en op blote voeten.
De kleuters krijgen op woensdagochtend les van Roel Streef, de vakleerkracht voor gymnastiek
in de grote gymzaal op de bovenste verdieping.

Schoolreis
De vier kleutergroepen gaan één dag per jaar op schoolreis, dit uitje is meestal in mei/juni.
De leerkrachten maken hierbij zelf een keuze welke ouders zij hiervoor uitnodigen om mee te
gaan, u kunt zich hier niet voor opgeven. Voor kinderen die in deze periode pas kort op school
zijn, raden wij aan om overleg te plegen met de leerkracht of het verstandig is om uw kind al
mee te laten gaan bij deze uitstapjes, voor sommige jongste kinderen kan dit nog te veel zijn,
leert de ervaring

Artis
Twee keer per jaar gaan we met de kinderen naar Artis. Het kan zijn dat u gevraagd wordt uw
kind naar Artis te brengen en/of te halen. U zult hierover steeds tijdig bericht krijgen.
Als u in het bezit bent van een Artiskaart, zou het fijn zijn als u deze aan uw kind meegeeft. Dit
bespaart de school entreegeld.

Sportdag
Een keer per jaar is er een sportdag in het Oosterpark o.l.v. Roel Streef.

Ouderhulp
Vaste activiteiten waarbij ouderhulp noodzakelijk is, zijn: de kleuterbibliotheek, voorlezen,
uitstapjes, feesten, sportdagen, musea, ICT, schoolreisjes, het klassenouderschap, de grote

schoonmaak en speuren naar luizen (zie: hoofdluizen). Meestal kunt u zich opgeven via
intekenlijsten bij de leerkracht.

Ouders in de klas
Bij de regels in de klas die we de kinderen leren, gaan we er van uit dat u die ook in acht neemt.
We denken dan aan het niet op de tafels zitten, niet luid praten en niet met schoenen over de
kleedjes lopen.

Informatie- / ouderavond
In de derde week na de zomervakantie is er een informatieavond waar zaken die de hele groep
aangaan worden besproken. Het is belangrijk dat u deze avond bezoekt. Er wordt dan niet over
individuele kinderen gesproken. Dat gebeurt zes weken nadat uw kind nieuw op school is.
Beide afdelingen houden één keer per jaar een thema-avond en/of lesjesavond.

Gesprek met de leerkracht
Tweemaal per jaar krijgt u een uitnodiging voor een oudergesprek met de leerkracht.
Het eerste gesprek is zonder verslag en het tweede met een geschreven verslag. Dit verslag
wordt een paar dagen voor het gesprek plaats vindt mee naar huis gegeven.
U kunt natuurlijk ook buiten deze gesprekken een afspraak met de leerkracht maken.

Verjaardagen
Kinderverjaardagen vieren we met een kleine traktatie. Denk aan hartige hapjes zoals: zoutjes,
kaas, worst, popcorn, fruit enz. Uw jarige kind mag zich laten feliciteren door de leerkrachten
van de andere onderbouwklassen, de conciërges en de directie. Rekent u op tien extra
traktaties voor de andere leerkrachten en/of bezoekende kinderen.
Uitnodigingen voor feestjes kunt u het beste buiten aan de kinderen geven en niet via de
leerkracht, dit om teleurstellingen voor kinderen die niet op een partijtje zijn uitgenodigd te
voorkomen.

Verlofregeling
U kunt voor uw leerplichtige kind buitengewoon verlof aanvragen alleen voor gewichtige
omstandigheden, dus geen extra vakantie. Aanvraagformulieren voor dit buitengewoon verlof
zijn verkrijgbaar bij de conciërge of van onze site te downloaden onder: ouders-verlof
De aanvragen moeten 8 weken van te voren ingeleverd worden. Ook als uw kind nog geen
vijf jaar is ontvangen wij graag een verlofaanvraag. Het via de mail laten weten dat uw kind niet
komt is dus niet de bedoeling.
Toestemming voor verlof kan alleen gegeven worden als het voldoet aan de regels van de
leerplicht, deze kunt u vinden op het aanvraagformulier. Alleen de directiekan toestemming
verlenen voor extra verlof.

Ziekte van het kind
Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, kunt u de ziekmelding doorgeven via het
ouderportal (zie: ouderportal ). Wij verzoeken u dit te doen vanaf 8.00 uur maar vóór 8.45 uur.
Wanneer we niets horen maken we ons ongerust en wordt u gebeld. Als u liever belt naar
school dan kan dat ook. Vanaf 8.00 uur is onze school bereikbaar op: 020-6269005
Wanneer uw kind toch naar school wil ondanks dat hij/zij ziek is, vragen wij u uw kind thuis te
houden. Het komt regelmatig voor dat de leerkrachten toch moeten bellen om het kind op te
laten halen, wat vooral voor het kind een nare ervaring is.

Ziekte van de leerkracht
Als de leerkracht ziek is doen wij ons best een invaller te regelen. Helaas lukt dit niet altijd.
In dat geval worden de kinderen verdeeld over andere klassen. De vierjarige kinderen mogen
indien mogelijk ook mee naar huis.

Zindelijkheid
Als een kind op school komt, moet het zindelijk zijn en verwachten wij dat hij/zij zelfstandig naar
de wc kan gaan. Is dit nog niet het geval dan heeft de school juridisch het recht te besluiten het
kind pas toe te laten wanneer het wel zindelijk is. Wij vragen u wanneer uw kind nog niet
zindelijk is vooraf contact met ons op te nemen.
Natuurlijk kan er een ‘ongelukje’ gebeuren. In dat geval kunnen de leerkrachten de ouders
eventueel bellen om het kind op te komen halen.

Zelfstandigheid
Het is fijn als een 4 jarige kleuter zich al goed kan aan- en uitkleden, dit i.v.m. de gymlessen en
de speellessen die bijna dagelijks voorkomen.
Natuurlijk helpen de leerkrachten nog met moeilijke ritsen en veters.

Mededelingen / Ouderportal
De school maakt gebruik van een ouderportal waar de ouders van de school wanneer hun kind
op school is toegelaten, lid van zijn. Alle mededelingen worden verstuurd via het ouderportal,
daarom wordt u verzocht meteen aan het begin van de schoolperiode u te melden bij de
leerkracht. U krijgt dan een token / inlogcode. In het portal plaatsen wij ook regelmatig foto’s
van feestelijke of bijzondere gebeurtenissen.

Schoolkalender
Aan het begin van elk schooljaar is er een schoolkalender beschikbaar, met daarin alle
belangrijke data zoals studiedagen, vakantiedagen, feesten, vergaderingen, schoolreisjes, enz.
Deze is te vinden op onze website en ouderportal.

Website
Veel informatie vindt u terug op onze website: www.asvo.nl.
U kunt daar o.a. onze schoolgids downloaden en de schoolkalender bekijken. Neem regelmatig
een kijkje!

Fotograaf
Een fotograaf maakt in het najaar klassenfoto's en portretten. U kunt deze bestellen via de
fotograaf.

Hoofdluizen
Regelmatig hebben we op school last van hoofdluis, een vervelend verschijnsel. Eens in de
twee weken worden door twee ouders de kinderen op luizen gecontroleerd. Mocht uw kind
luizen hebben, dan wordt u op de hoogte gesteld en moet u uw kind komen halen. Uw kind
mag dan pas op school komen als hij/zij behandeld is.

Roken / honden / telefoon
Het is verboden in de school te roken of uw hond mee naar binnen te nemen. Liefst ook niet
binnen telefoneren.

Gevonden voorwerpen
Op de eerste etage bij de conciërge kunt u terecht om verloren spullen op te halen. Namen op
spullen van uw kind vergemakkelijkt de teruggave aan de juiste eigenaar. De rode kist op de op
begane grond en op de eerste etage bieden ook nog wel eens een oplossing.

Management Team
Het management-team is te bereiken via het algemene telefoonnummer: 020- 6269005 en
e-mail: info@asvo.nl

De algemeen directeur is Harry Schrijer, Vera Arents is teamleider van de Montessori-afdeling
en Marleen Sluijk de teamleider van de reguliere-afdeling.
Elselinde van Hes is de officemanager. Zij houdt zich o.a. bezig met de leerlingenadministratie.
U kunt bij haar terecht met vragen over de inschrijving van uw kind: administratie@asvo.nl

Conciërges
Op de ASVO werken twee conciërges. Bij Tim van Bentum en Elise Verhey kunt u terecht met
veel van uw vragen, o.a. over gevonden voorwerpen, aanmeldingsformulieren,
verlofformulieren, schoolmelk etc. Zij vangen de kinderen op die zich verwonden en zijn voor
kinderen, leerkrachten en ouders een waardevol aanspreekpunt.

We wensen u en uw kind een fijne tijd toe op de ASVO!
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