
 

Katholieke Basisschool De Regenboog 

Ouderinformatie “Voor het eerst naar school” 
 

   
 
 

Samen op weg naar goud 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 
 Ouderinformatie Voor het eerst naar school 
  

2       

 

 
 
 
1.  Welkom                                                                              pagina 3
    
 
2. Wanneer mag uw kind naar school?                          pagina 4 
 
3.  Hoe ziet een schooldag eruit?                                       
 pagina 4-5    
 
4.  Algemeen                                                                           
 pagina 5 - 6  
 
5. Praktische zaken                                                               pagina 6- 9 
  
6. Tot slot                                                                             pagina 10     
            
            
   
 
 
 

 

http://www.regenboogwoerden.nl/


 

 
 Ouderinformatie Voor het eerst naar school 
  

3       

 

1. Welkom 
 
Het is bijna zover, uw zoon of dochter wordt 4. Wij heten u van harte welkom op Katholieke Basisschool De 
Regenboog.  Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat een enorme verandering voor 
hem of haar. Om uw kind alvast een beetje vertrouwd te maken met de school, hebben wij speciaal voor uw 
kind een boekje gemaakt. Dit boekje ontvangt u tijdens het kennismakingsgesprek. Het boekje kunt u samen 
met uw zoon of dochter vooraf doornemen.  
 
Ook voor u als ouder(s) en/ of verzorger(s) kan het prettig zijn om vooraf praktische informatie te ontvangen. In 
dit boekje kunt u lezen wat de gewoontes en afspraken zijn in de school.  
 
Graag sluiten we af met te zeggen dat we het fijn vinden dat u voor De Regenboog gekozen heeft en samen 
met ons richting wilt geven aan de toekomst van uw kind. Zo zorgen we met elkaar voor een onvergetelijke 
schooltijd en een goed gevulde ‘pot’ met goud! We hopen dat u en uw kind fijne jaren zullen beleven bij ons. 
 
Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Namens het team 
Directie De Regenboog 
 
 

 
 
  

http://www.regenboogwoerden.nl/
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2. Wanneer mag uw kind naar school? 

 
Op het moment dat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, gaat hij of zij naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 5 
jaar is uw kind leerplichtig.  
Twee maanden voordat uw kind jarig is, wordt er door de leerkracht contact met u opgenomen om een 
afspraak in te plannen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u, samen met uw zoon of 
dochter, kennis met de leerkracht en de school. Wij vinden het belangrijk dat we vanaf de start van de 
schoolloopbaan van uw kind geïnformeerd zijn over de ontwikkeling en eventuele bijzonderheden in de 
voorschoolse periode. Belangrijke informatie als medicijngebruik, dieet, naschoolse opvang en overige 
informatie wordt genoteerd. U ontvangt tijdens het kennismakingsgesprek hiervoor een intake formulier. De 
bedoeling is deze in te vullen en te mailen naar de groepsleerkracht. Aan het eind van het gesprek wordt er een 
afspraak gemaakt voor 5 wenmomenten. In het geval dat uw zoon/dochter vlak voor, in of net na de 
zomervakantie 4 jaar wordt, adviseren wij geen wenmomenten voor de zomervakantie in te plannen 

 

 

3. Hoe ziet een schooldag eruit?  

 
De kinderen gaan naar school volgens het 5 gelijke dagen model. De school start elke dag om 08.30 uur en 
eindigt om 14.00 uur. Wanneer uw kind op de fiets komt, mag deze worden geparkeerd op het schoolplein 
links, onder het dek bij het juiste unit bordje. De fietsen van de ouders kunnen buiten het schoolplein in de 
daarvoor bestemde rekken geplaatst worden. 

 
Inloop 
Om 08.20 uur gaat de eerste bel als teken dat er een nieuwe lesdag begint. U kunt met uw kind door de ingang, 
die bestemd is voor de groep van uw kind, de school inlopen. Uw kind hangt zijn/haar jas op aan het haakje 
waar zijn/haar naam hangt. De tas met het tussendoortje mag in de tassenmand. De spullen voor de lunch 
mogen in de daarvoor bestemde bakken, die klaar staan bij de klas. Wanneer uw kind melk meekrijgt voor de 
lunch, kan de beker in de daarvoor bestemde bak. (Deze zal door de juf in de koelkast gezet worden.) Daarna 
kunt u samen met uw kind de klas inlopen. De leerkracht staat elke morgen bij de deur om u en uw kind 
goedemorgen te wensen. 
 

 
 
Bij binnenkomst gaan de kinderen op hun stoel zitten en kunnen ze, totdat de les begint, een boekje ‘lezen’. 
Om 08.30 uur gaat de laatste bel, dit is het signaal voor de kinderen dat de dag officieel gaat beginnen. Het is 
fijn als u dan al afscheid heeft genomen van uw kind, zodat de leerkracht ook echt kan starten met de les. 
 
Elke dag hangen de leerkrachten de dagritme kaarten zichtbaar op in de klas. Deze kaarten geven aan wat we 
op die dag gaan doen en in welke volgorde. Voor de kinderen geeft dit rust, structuur en duidelijkheid. 
In het informatieboekje voor uw kind staan deze kaarten afgebeeld. Deze foto’s kunt u wellicht gebruiken om 
met uw kind na te praten over de dag. 

http://www.regenboogwoerden.nl/
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Start van de dag 
Wij starten bijna elke dag met de kinderen in de kring. Vaste activiteiten daarin zijn o.a. het bidden van een 
gebedje, het benoemen van de dag en de andere dagen van de week. Elke dag zit uw kind weer op een ander 
plekje in de kring, zodat de kinderen zoveel mogelijk met elkaar in contact komen. 
Daarnaast worden er vele wisselende activiteiten aangeboden. Hierbij kunt u denken aan: het voorlezen van 
een (prenten)boek, vertellen van gebeurtenissen door de kinderen, zingen, muziek maken, versjes leren, reken-
, taal- of letteractiviteiten, luisterspelletjes, poppenkast spelen of een bewegings-spelletje. 
 Wij maken gebruik van een planbord in de klas waarop de kinderen zelf kiezen wat ze die dag gaan doen en 
willen leren. Dit doen ze door bij de activiteit die ze willen doen, hun kaartje op te hangen. Zij leren zelf een 
keuze te maken. 
De oudste kleuters hebben gedurende de week ook een ‘rode stip opdracht’. Deze opdracht is een ‘moet’ 
werkje die zij gedurende die week moeten maken. Zij kiezen hier zelf een moment voor.  

 
 
Beweegmomenten 

Kleuters bewegen iedere dag heel veel. Bij mooi weer spelen we buiten. Daarnaast gymmen de kleuters 
regelmatig in de gymzaal. Wij hebben op school 2 kleutergymzalen. De ene keer gymmen we in de klim- en 
klauterzaal. Hier leren de kinderen klauteren, klimmen, diepspringen, koprollen, stoeien, glijden en nog veel 
meer. De andere zaal is de speelzaal. Hier spelen we ren-, tik-, bal- en ritmespelletjes. Spelen we onder andere 
met hoepels en pittenzakken. Gymmen doen we meestal in ondergoed en op gymschoenen. 
Het is fijn als u uw kind gymschoenen meegeeft die hij/zij zelf aan kan trekken. Met klittenband of een 
elastieken band werkt meestal het beste. Graag de schoenen voorzien van naam. Balletschoenen zijn niet 
toegestaan vanwege de gladheid van de vloer, een schoen met profielzool is beter voor de motorische 
ontwikkeling. De schoenen blijven overigens op school en gaan pas in de zomervakantie mee naar huis. 
Ook is het fijn als uw kind zich al zelf aan en uit kan kleden en zijn/haar jas zelf aan en uit kan trekken. Wilt u dit 
thuis stimuleren? Van zelf doen worden de kinderen immers steeds zelfstandiger. Natuurlijk helpen we als het 
nog moeilijk is. Op warme dagen liever geen slippers aan, hier kunnen de kinderen namelijk niet goed op 
rennen buiten, sandalen kunnen wel. 
 
  

http://www.regenboogwoerden.nl/
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Eten en drinken 

Elke dag zijn er twee vaste eet en drinkmomenten.  Bij de eerste pauze wordt de tas waar het tussendoortje 
inzit gepakt. Hierbij kunt u denken aan een (halve) boterham, (een stukje) fruit of een koek en iets te drinken 
(Geen snoep, chocola of koolzuurhoudende dranken)  
Bij de tweede pauze eten de kinderen hun lunch. We eten dan in stilte zodat er aandacht is voor het eten en 
drinken. Op school zijn wij bezig om het afval te minderen. Het zou daarom fijn zijn als u uw kind het eten in 
een bakje meegeeft en het drinken in een beker. Op vrijdag hebben wij fruitdag en nemen alle kinderen fruit 
mee naar school. 
 

 
 
Naar huis/BSO 

Om 14.00 uur gaat de bel. Als de school uit is en de bel gaat, kunt u weer via de juiste ingang naar binnen lopen 
om uw kind in zijn/haar klas op te halen. 
Zodra de leerkracht u ziet, zal hij/zij uw kind een seintje geven. Zo weten we zeker dat alle kinderen met de 
juiste persoon meegaan. Mocht uw kind naar de BSO gaan horen we dit graag. Deze kinderen gaan net voor de 
bel al met elkaar naar de BSO toe. 
Mocht uw kind door iemand anders worden opgehaald, extra of juist niet naar de BSO gaan, kunt u dit ’s 
ochtends in het daarvoor bestemde schriftje schrijven. U kunt het schriftje vinden op de tafel bij de ingang van 
het klaslokaal. 
Vanwege de Corona-maatregelen kan het voorkomen dat het brengen en ophalen via het schoolplein buiten 
moet plaatsvinden. Als hier sprake van is wordt u hierover geïnformeerd via social schools. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regenboogwoerden.nl/
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4. Algemeen 
 
Gemengde groepen 
Op de Regenboog werken we met heterogene groepen. Dit houdt in dat er zowel 4-, 5-, als 6-jarigen in een 
groep zitten. We werken gedifferentieerd en thematisch.  
Voordelen van een gemengde groep zijn:  

➢ De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat de oudste de jongste helpen 

➢ De kinderen leren spelenderwijs veel van elkaar 

➢ Gelijke verdeling van het aantal kinderen per groep (jong-oud, meisje-jongen) 
 
De eerste periode zal het kind de ruimte krijgen om te wennen. Na verloop van tijd zal er regelmatig gewerkt 
worden aan een opdracht. Hierbij staat spelend leren en ontdekkend leren voorop. Later werken we meer 
doelgericht aan de voorwaarde die nodig zijn om de overgang naar groep 3 soepel te laten verlopen. 
 

 
 
Zo werken wij 
We werken op de Regenboog vanuit thema’s, waarbij wij werken volgens het principe van ontwikkelingsgericht 
onderwijs. Ieder jaar bieden we naast vaste thema’s zoals kerst, sinterklaas, carnaval, ook onderwerpen aan die 
dicht aansluiten bij de belevingswereld van een kind. Deze onderwerpen komen uit de methodiek van 
International Primary Curriculum (IPC).  
Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kleuters met de bijbehorende tussendoelen 
aan bod. We werken aan taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek, muziek, creatieve ontwikkeling en 
sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast bieden we ook Engels aan vanaf groep 1 t/m 8. In groep 1-2 komen 
kinderen spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal.  
 
Om dit goed in de gaten te houden worden in de kinderen in hun ontwikkeling gevolgd vanaf het moment dat 
ze op school komen. We registeren deze vorderingen en bespreken deze een aantal keer per jaar met u in een 
gesprek. Bij kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht, zullen er vaker gesprekken 
plaatsvinden. Vanaf groep 2 ontvangen de kinderen twee keer in het jaar een rapport.  

http://www.regenboogwoerden.nl/
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‘Dit ben ik’ boek 
Iedere maand maken de kinderen een tekening van zichzelf rond het thema waar we dan over werken. Aan het 
eind van de kleuterperiode heeft u dan een mooi overzicht van de tekenontwikkeling van uw kind. 
Wij vragen u hiervoor een plakboek of een showtassenmap aan te schaffen. Vraagt u even bij de leerkracht na 
welke zij gebruikt in de groep? Zo kunnen we de tekeningen van uw kind ook mooi bewaren. Als uw kind naar 
groep 3 gaat, krijgt hij/zij het boek mee naar huis. 
 
PAD 
Pad is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. In het kort komt het erop neer dat 
we leerlingen handvatten geven om moeilijke situaties hanteerbaar te maken. We leren ze gevoelens 
herkennen en benoemen en daarnaast leren we ze bij een conflictsituatie eerst te stoppen, dan te denken en 
dan te doen: Stop, denk, doen! Dit wordt spelenderwijs aangeleerd met behulp van een verhaal over een 
schildPAD. 
Elk kind komt aan de beurt om PAD-kind te zijn. Hij of zij staat dan even extra in de belangstelling voor 1 dag. 
Na die dag krijgt het kind een complimentenlijst mee naar huis. Deze lijst wordt samen met de andere kinderen 
uit de klas gemaakt. Hierop kunt u thuis natuurlijk ook iets invullen. 
Ook de regels van onze school, het zorgen voor elkaar, de omgeving en het materiaal, staan in het teken van 
een schildpad. ‘Happy’, zoals onze schildpad heet, helpt de hele school met deze regels. 
 

 
 

 
5. Praktische informatie 
 
Aanvraag verlof 
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. Hiervoor gelden de 
regels van de leerplichtwet. Het formulier kunt u downloaden van de website www.regenboogwoerden.nl  
Wij hebben voor onze administratie de stukken nodig die ’bewijzen’ dat een kind recht heeft op vrijstelling. 
Wilt u bij het vrijstellingsformulier ook een kopie toevoegen van bv. een trouwboekje, een uitnodiging etc.? 
 
Communicatie: 

➢ Mailadressen 

Wilt u een leerkracht mailen dan geldt voor elk mailadres het principe: eerste letter voornaam.tussenvoegsel 
achternaam@ regenboogwoerden.nl 
Voorbeeld:  

http://www.regenboogwoerden.nl/
http://www.regenboogwoerden.nl/
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Lisette Otten: l.otten@regenboogwoerden.nl  
Helga van Noordenburg: h.vannoordenburg@regenboogwoerden.nl 
 

➢ Parnassys 

Parnassys is ons leerlingvolgsysteem. Hierin kunt u vanaf groep 3 de vorderingen van uw kind digitaal volgen. 
Bij de kleuters werken we met KIJK. U ontvangt een link zodra uw kind op school zit. Mocht u deze link niet 
ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karin ‘t Hoen k.thoen@regenboogwoerden.nl . Het kan 
zijn dat de mail per ongeluk in uw SPAM box terecht is gekomen, wilt u dit even checken? 
 
 

➢ Social Schools 

Social Schools is onze communicatie app met ouders. U ontvangt een link zodra uw kind op school zit. Mocht u 
deze link niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karin ‘t Hoen 
k.thoen@regenboogwoerden.nl . Het kan zijn dat de mail per ongeluk in uw SPAM box terecht is gekomen, wilt 
u dit even checken?  
 
Contact en communicatie met ouders 
We willen graag laagdrempelig zijn. Duidelijke communicatie en korte lijnen van school naar ouders en vice 
versa vinden wij van belang. Via onze communicatie app Social Schools, via de site en de mail communiceren 
wij schriftelijk. Schriftelijke communicatie gebruiken wij alleen voor het delen van kennis of het doen van 
mededelingen. Persoonlijk contact blijft natuurlijk vanzelfsprekend de basis. In de vorm van een persoonlijk 
gesprek of telefonisch. We willen graag samen met u de weg van groep 1 tot en met groep 8 bewandelen. 
Hoewel overleg altijd mogelijk is hebben wij een aantal vaste momenten: 

Gesprekken 
✓ Als kinderen bij ons op school komen in groep 1, wordt er een intakegesprek gehouden. 
✓ In november, februari en juni-juli zijn er ouder gesprekken voor de leerlingen van groep 1 en/of 2. 
✓ In november, februari en juni-juli vinden er driehoekgesprekken plaats voor de kinderen van groep 3 

tot en met 8. 
Informatie 
✓ Aan het begin van het schooljaar houden wij informatieavonden. In iedere groep wordt er voorlichting 

gegeven over de inhoud en het verloop van het schooljaar. 
✓ Aan het begin van ieder schooljaar verschijnt de schoolgids. Deze verschijnt op de site en wordt aan 

nieuwe ouders uitgereikt. 
✓ Op de website van de school, www.regenboogwoerden.nl kunt informatie vinden over zowel 

inhoudelijke zaken, als praktische zaken. 
✓ Iedere week ontvangt u via de communicatie app de weekbrief, met hierin alle berichten die er die 

week geplaatst zijn. 
✓ Via de communicatie app (social schools) is er contact van de leerkracht met u als ouder, maar worden 

ook klassenberichten bijvoorbeeld door de klassenouder gedeeld. Ook komen er berichten van de 
directie via de app. 

✓ Iedere maand schrijft de directie een blog met hierin onderwerpen die inhoudelijk of beschouwend 
van aard zijn. 

En ook 
✓ Zijn er meerdere momenten per jaar inloopmiddagen. Uw kind laat u de klas zien en alles waar hij/zij 

mee bezig is. Deze inloopmiddagen zijn van tevoren vastgelegd in onze jaarkalender en de agenda van 
Social Schools. 

✓ Twee keer per jaar hebben wij Regenboogvieringen. Kinderen treden bij deze vieringen op voor hun 
ouders. De data kunt u terugvinden in de jaarkalender en de agenda van Social Schools 

 
Jaarkalender 
Ieder schooljaar zetten we alle van tevoren bekende afspraken in een jaarkalender. Deze kalender maken we in 
Google en kunt u koppelen aan uw eigen digitale kalender. Op de site en de agenda van Social schools kunt u 
ook de kalender terugvinden.  
 

http://www.regenboogwoerden.nl/
mailto:l.otten@regenboogwoerden.nl
mailto:h.vannoordenburg@regenboogwoerden.nl
mailto:k.thoen@regenboogwoerden.nl
mailto:k.thoen@regenboogwoerden.nl
http://www.regenboogwoerden.nl/
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Klassenouders 
Iedere groep heeft één of twee klassenouders die aan het eind van het schooljaar gevraagd wordt voor het 
nieuwe schooljaar. De belangrijkste taak van de klassenouder is om samen met de leerkracht activiteiten te 
regelen die gedurende het jaar plaatsvinden. Aan het begin van ieder schooljaar is er een bijeenkomst voor 
nieuwe klassenouders waarin de rol wordt uitgelegd. 
 
Kriebelen 
In iedere groep wordt na iedere vakantie gecontroleerd op aanwezigheid van neetjes en luizen. En groepje van 
vaste kriebelouders per groep voert dit uit. Op school is een protocol aanwezig hoe we handelen bij 
constatering van neetjes of luizen in de groep van uw kind. 
 
Rol van ouders 
Een basisschool kan niet de gewenste kwaliteit leveren zonder betrokken en actieve ouders. We hebben u 
nodig om samen de ‘pot met goud’ te vullen. Op vele momenten ondersteunen de ouders (of verzorgers, oma’s 
en opa’s) activiteiten binnen en buiten de school. Bij bijvoorbeeld het begeleiden van excursies, het ophalen 
van oud papier, helpen bij de uitleen van de boeken in onze schoolbibliotheek en bij het lezen, organiseren van 
activiteiten, etc.  
Als ouder van de Regenboog verwachten we van u betrokkenheid ten aanzien van de (school)ontwikkeling van 
uw kind en een actieve meedenkende positieve houding hierin. Samen op weg naar goud! 
Daarnaast verwachten we ouderparticipatie op een manier die bij u, uw talenten en mogelijkheden past. Dat 
kan door actieve deelname in een van onderstaande bestaande beslis- overleg- of uitvoerende organen, dit kan 
ook door jaarlijks een paar keer te helpen daar waar nodig. Wanneer dit door uw privé situatie of door uw werk 
niet mogelijk is, kunt u overwegen een hogere vrijwillige ouderbijdrage te betalen dan het vastgestelde bedrag. 
Als u een indruk wilt krijgen op welke wijze ouderbetrokkenheid op de Regenboog wordt vormgegeven, kunt u 
dit op de website en bij het document typisch Regenboog terugvinden. 
 
School T-shirts 
De Regenboog heeft een speciaal school T-shirt. Kinderen kunnen dit T-shirt dragen tijdens gezamenlijke 
activiteiten zoals de avondvierdaagse, het schoolreisje en sportdagen. Het is voor de begeleiders meteen 
duidelijk wie er op de Regenboogschool zitten en het geeft een mooie eenduidige uitstraling naar anderen. 
Indien u niet in het bezit bent van dit T-shirt voor de kinderen, raden wij u aan om dit te bestellen. Dit is 
mogelijk tijdens de jaarlijkse verkoop van de shirts. Houdt u de site in de gaten voor de data van verkoop of kijk 
in de agenda. 
 
Speelgoed  
Het is jonge kinderen eigen om graag iets van thuis mee te nemen naar school om te laten zien aan de juf/de 

kinderen of er iets over te vertellen. Om te voorkomen dat dit elke ochtend veel tijd in beslag neemt, mogen de 

kinderen op maandag ochtend, als ze dat zelf willen, iets meenemen om over te vertellen (denkt u aan een 

plattegrond van het (pret)park waar u bent geweest, een mooie kastanje die uw kind heeft gevonden of iets 

anders wat uw kind helpt om te vertellen over het weekend). Het is echter niet verplicht. Op de andere dagen 

willen we u vragen dit thuis te laten. Zo voorkomen we ook dat de mooie spullen kapotgaan of kwijtraken. 

Mocht er een speelgoedochtend zijn in de klas van uw kind, dan wordt hier tijdig over gecommuniceerd via 

social schools. 

 
Toiletbezoek 
Wij gaan ervan uit dat een kind die naar school komt, zindelijk is. Het is, met een klas vol kinderen, niet 
mogelijk om aan de zindelijkheid van een kind te werken. Bovendien is het ook fijn als een kind al zelfstandig 
naar het toilet kan. Het toilet is niet gelijk naast de klas waardoor de leerkracht het kind niet hoort roepen. Lukt 
het een kind echt niet zelf helpt de leerkracht uiteraard. 
Ook een ongelukje kan eens gebeuren en is helemaal niet erg. Op school hebben we extra kleding liggen 
hiervoor. Het zou fijn zijn als we dat weer schoon terugkrijgen. Sommige kinderen hebben zelf een extra setje 
bij zich. 
 

http://www.regenboogwoerden.nl/
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Traktatie/ verjaardag vieren 
Natuurlijk mag uw kind uitdelen op de verjaardag. We vinden het prettig als u dit even afstemt met de 
leerkracht. Graag een kleine, liefst gezonde, traktatie. Kinderen mogen de leerkrachten van de eigen unit ook 
trakteren. Ouders mogen bij het vieren van de verjaardag in de groepen 1-2 aanwezig zijn. Vanaf groep 3 niet 

meer.   
- De jarige trakteert in de eigen de klas en mag bij de leerkrachten van de andere groepen 1-2 langs.  
- De jarige kiest zelf één vriendje of vriendinnetje om mee uit te delen.  
- Daarnaast wordt er iemand van de groep gekozen (random) die ook mee helpt. Op deze manier komt 
iedereen een keer aan de beurt om mee uit te delen. In het kader van ‘zorg voor elkaar’ vinden we het 
belangrijk dat alle kinderen een keer mee mogen helpen uitdelen. 
 
Vakantie/studiedagen 
De vakantie- en studiedagen zijn terug te vinden op de website, de agenda van Social Schools en de 
jaarkalender. 
 

Ziekmelding/afwezig melden 
Als uw kind ziek is, kunt u dit ‘s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur melden bij de conciërge op telefoonnummer 
0348 431 039. Moet uw kind verzuimen vanwege bezoek aan dokter, tandarts of specialist dan verzoeken wij u 
ons dat eveneens te melden. Mocht de afspraak al bekend zijn, graag het verzoek dit een dag voorafgaand aan 
de afspraak te mailen naar de leerkracht. Wanneer een kind tijdens de lesuren ziek wordt, nemen wij altijd 
contact op met u. Mocht u niet thuis zijn, proberen we een tweede telefoonnummer (bijv.: mobiel 
telefoonnummer werk, oma, opa, oppas) dat bij de inschrijving is afgegeven. 
 
 

5. Tot slot 
 

Wij hopen dat u na het lezen van dit boekje de belangrijkste informatie heeft ontvangen. Mocht u na het lezen 

van dit boekje nog vragen hebben, kunt u deze uiteraard altijd persoonlijk of via de mail stellen. Hieronder 

volgt een korte samenvatting: 

 
Wat te checken Bij wie/ van wie  

Intake formulier invullen en inleveren Bij de leerkracht van de groep waar uw zoon of 
dochter instroomt 

Wenmomenten afspreken met de leerkracht  Tijdens het intakegesprek, met de leerkracht van de 
groep waar uw zoon of dochter instroomt 
 

Link ontvangen toegang tot social schools k.thoen@regenboogwoerden.nl 

Installeren app social schools  

Link ontvangen toegang tot Parnassys k.thoen@regenboogwoerden.nl 

Gegevens Parnassys checken en up to date maken  

Jaarkalender bekijken op website of social schools  

  

  

http://www.regenboogwoerden.nl/
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Checklist eerste schooldag: 
 

✓ Tas met eten; fruit, drinken, lunch 
✓ Gymschoenen met naam erop/erin 
✓ ‘Dit ben ik map’ 

 

http://www.regenboogwoerden.nl/

