Welkom bij CBS Op Dreef
Voor het eerst naar school….

Intakegesprek
Binnenkort gaat uw kind voor het eerst naar school. Om zo goed mogelijk in te
kunnen spelen op de behoeftes van uw kind, is het voor ons belangrijk, VOORDAT
HIJ/ZIJ NAAR SCHOOL GAAT, wat meer Informatie over hem/haar te krijgen.
Dit doen wij d.m.v. een intakegesprek.
In dit gesprek komen zaken als interesses, vaardigheden, lichamelijke en emotionele
ontwikkeling en bijvoorbeeld medische bijzonderheden aan bod.
Daarnaast wordt de dagelijkse gang van zaken in groep 1 besproken.
Ook kunt u vragen stellen over de school, het onderwijs, etc.
Wilt u zelf aan ons doorgeven welk moment voor u het meest gelegen komt voor dit
intakegesprek? Dit kan telefonisch: 0111 481593
Wilt u bij het intakegesprek ook een kopie van het identiteitsbewijs en het
sofinummer(BSN) van uw kind meenemen?
Wennen
Elk kind dat bijna 4 is mag een paar keer komen ‘wennen’
bij ons op school:
• Maximaal 10 keer
• In overleg met de leerkracht van groep 1
• Direct voorafgaand aan de 4e verjaardag
Dat betekent dat uw kind 2,5 week voor zijn 4e verjaardag ‘s middags naar school
mag.
Wanneer uw kind in een vakantie 4 wordt begint het ‘wennen’ ook direct voorafgaand
aan de 4e verjaardag, waarbij de vakantiedagen natuurlijk niet meegeteld worden.
Het is niet verplicht om uw kind te laten ‘wennen’. Ook is het niet verplicht om alle 10
middagen te komen.
Bij het intakegesprek spreekt u met de leerkracht af wanneer uw kind komt om te
wennen en wat de eerste ‘echte’ schooldag is.
De vierde verjaardag vieren we niet op school: het afscheid van de ‘peuters’ leent
zich hier goed voor.

Zindelijk
Van kinderen die naar school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn.
Dat betekent dat
• Ze geen luier dragen
• Zelf naar de wc kunnen gaan
Natuurlijk kan er wel eens een ongelukje gebeuren: ze krijgen dan ‘leenkleren’ van
school aan. Wilt u deze gewassen terugbrengen op school?
Binnenbrengen van de kinderen
Voor een goed verloop van de gang van zaken in de klas voor zowel, ouders,
kinderen als leerkrachten, willen wij u op de onderstaande passage uit onze
schoolgids (http://www.cbsopdreef.nl/voor-de-ouders/schoolgids ) attent maken:
De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s morgens en ’s middags voor schooltijd in de
klas gebracht worden. Vanaf 8.20 uur kunt u de kinderen naar binnen brengen via de
deur van de onderbouw.
Wilt u, wanneer u uw kind in de klas brengt:
-

Gebruik maken van de kleuter-ingang, en niet via de hoofdingang en de gang
naar de kleuterlokalen lopen.

-

niet op de tafels of stoelen gaan zitten en buiten de kring blijven. Het is lastig
voor andere kinderen om hun stoel te vinden, wanneer er ouders op zitten of
wanneer de kring vol staat met ouders

-

de kinderwagens en buggy’s op de gang laten staan. Het wordt gauw erg vol
in het lokaal en zo verliest de leerkracht het overzicht en is het voor kinderen
erg moeilijk bij hun stoel te komen.

-

op tijd afscheid nemen en het afscheid kort houden. Om half 9 begint de
leerkracht met de les; het lokaal moet dan leeg zijn. De inspectie is hier
terecht erg streng in: het gaat af van de onderwijstijd van onze kinderen.

-

gesprekken met andere ouders buiten het lokaal houden. Ook speelafspraken
graag buiten het lokaal maken.

-

Wanneer u een leerkracht wilt spreken, hou het dan kort of maak een afspraak
voor na schooltijd, zodat zij de aandacht op dat moment op de kinderen kan
richten.

Betalingen
Alle betalingen verlopen via de bank.
Hieronder volgt een overzicht welke betalingen het betreft:
Ouderbijdrage*

Zwemgeld
Schoolreisgeld

Kampgeld
Overblijven

20,-- voor het eerste kind rek.nrNL29RABO0349769699
15,-- voor het tweede kind
10 euro voor het derde kind
Vanaf het vierde kind wordt geen ouderbijdrage gerekend
o.v.v. naam kind(eren) & ouderbijdrage’
bij kinderen die halverwege het jaar komen vragen we 2 euro per
maand dat ze op school zitten.
± €50,- alleen voor groep 4 en 5 rek.nr NL19RABO0349760373
o.v.v. naam kind(eren) & ‘zwemgeld’
25,-- groep 3 t/m 7
5,-- groep 0,1,& 2
rek.nr NL19 RABO 0349760373 o.v.v. naam kind(eren)
&‘schoolreisgeld’
70,-- alleen voor groep 8 rek.nr NL19RABO 0349760373
o.v.v. naam kind(eren) &‘kampgeld’
€2,— te betalen aan het Kinderpaleis

Gelieve bovenstaande bedragen over te maken vóór betreffende activiteit. De
ouderbijdrage bij voorkeur aan het begin van het schooljaar. De overblijf wordt
achteraf gefactureerd. Alle facturen zijn terug te vinden in het ouderportaal van
Parnassys. (https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0 ) Hiervoor krijgt u
inloggegevens zodra uw kind op school zit.
* de ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit geld is in beheer van
ouderoudercommissie en wordt gebruikt voor feestelijke activiteiten: Sinterklaas,
Kerst, Meester&Juffendag, afscheid van groep 8, etc.

Vereniging
CBS Op Dreef is een vereniging waarvan de ouders de leden zijn. Lid worden gaat
d.m.v. het invullen van het formulier op de volgende pagina. Een kopie van het
formulier kunt u inleveren op school of opsturen naar onderstaande postbus.
Een ingescand formulier kunt u mailen.
Voor meer informatie over de school kunt u zich wenden tot de directie.
CBS Op Dreef
Mevr. José de Jong, directeur
Postbus 110
4310 AC Bruinisse
Molenstraat 46
4311ED Bruinisse
0111 481593
info@cbsopdreef.nl
www.cbsopdreef.nl

Lidmaatschap Schoolvereniging
Ondergetekende meldt zich aan als lid aan de schoolvereniging:
Naam

:______________________

Adres

: ______________________

Postcode & woonplaats

: ______________________

Telefoonnummer

: ______________________

e-mail

: ______________________

Paats

: ______________________

Datum

: ______________________

Handtekening

: ______________________

Hierbij verleent ondergetekende toestemming aan de vereniging tot bevordering van
Christelijk onderwijs te Bruinisse om eenmaal per jaar de contributie van €10,- van
zijn/haar rekening af te schrijven.
Bank/Giro nr.

:_______________________

t.n.v.

:_______________________

Handtekening

:_______________________

Informatie
De school geschikt over een website: www.cbsopdreef.nl. hierop vindt u alle actuele
informatie, foto’s, de kalender/agenda, de schoolvakanties, het verlofformulier, maar
bijvoorbeeld ook huiswerk voor de oudere kinderen. De website is gelinkt aan onze
app. (schoolXM) Op onze site staat hoe u deze kunt installeren:
http://www.cbsopdreef.nl/ Via de app ontvangt u pushberichten van de school. Ook
kunt u de kalender raadplegen.
De school heeft ook twee facebookpaginas: CBS Op Dreef
https://www.facebook.com/cbs.opdreef en Opdreef Bruinisse:
https://www.facebook.com/opdreef
We proberen zo weinig mogelijk papieren mee te geven aan de kinderen; zo kan port
niet kwijtraken en het bespaart enorm veel papier. Alle informatie krijgt u dan ook via
de mail. Wilt u nieuwe emailadressen dan ook zo snel mogelijk aan ons doorgeven?
Alle wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummers ,etc kunt u doorgeven via het
ouderportaal. U krijgt hiervoor de inloggegevens zodra uw kind op school zit. Via dit
ouderportaal kunt u ook de toets scores van uw kind inzien, een namenlijst van de

groep met telefoonnummers (handig als uw kind gaat spelen), absentiegegevens,
etc. https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
Leerplicht
Kinderen vanaf 4 jaar zijn niet leerplichtig. Dat betekent dat u zelf kan bepalen of uw
kind naar school gaat en wanneer. Veel 4 jarigen zijn er echter wel aan toe om naar
school te gaan. Bovendien is regelmaat voor kinderen erg belangrijk. Wij raden u dan
ook aan uw kind vanaf 4 jaar regelmatig naar school te laten gaan. Wanneer u uw
kind een (mid)dagje thuis wilt houden, willen we dit wel graag weten.
De wet op de leerplicht zegt het volgende over kinderen vanaf 5 jaar:
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de
basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige
kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een
vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week
mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden
bij de schooldirecteur.
Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra
uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e
verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig.
Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.
Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige
schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen
stromen naar groep 3.
Wij houden de absentie van alle leerlingen bij. Wanneer een kind regelmatig afwezig
is, zal er een gesprek volgen tussen ouders en de directie. Indien er ongeoorloofd
verzuim blijft, dan zal dit doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar.
Het is mogelijk, onder bepaalde omstandigheden, verlof te krijgen. Dit kunt u
aanvragen d.m.v. het verlofformulier op de website. (bruiloften, jubilea, etc)

Opvang
Voor-, tussen-, naschoolse en peuteropvang wordt georganiseerd door Het
Kinderpaleis: http://www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl/ Telefoonnummer:
0111481542

