
 

  

Informatieboekje groep 1/2 

schooljaar 2022- 2023 

 

Bs de Bolderik 
Beatrixstraat 68 
4273 ET Hank 
Tel: 0162- 402431 



 

Inleiding: 

Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1/ 2.  
U vindt hierin belangrijke informatie over deze groep. Mocht u na het lezen nog vragen 
hebben, dan zijn wij graag bereid die te beantwoorden. 
Meer informatie kunt u ook vinden in de schoolgids, op de schoolkalender, in de 
Bolderikbrief, op onze website (www.bsdebolderik.nl) en op de site 
www.scholenopdekaart.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/


Schooltijden groep 1/ 2: 
Op basisschool de Bolderik werken wij met 5 gelijke dagen. De kinderen gaan alle dagen 
even lang naar school en blijven op school lunchen. De schooltijden zijn als volgt:  
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
08.30 uur- 14.15 uur 
 
Het binnenkomen: 
De kleuters lopen zelfstandig het kleuterplein op. Vijf minuten voordat de school start staat er 
een leerkracht bij het hek om de kleuters te ontvangen. De leerkracht van de groep staat in 
de deuropening bij de klas.  
Aan het einde van de schooldag komt de leerkracht met de groep kleuters naar de 
speelplaats voor de school. De leerkracht blijft bij de kleuters totdat alle kinderen zijn 
opgehaald. 
De kleuters die naar de BSO gaan worden op het schoolplein opgehaald door de BSO 
medewerker. 
 
Fruitpauze: 
De kinderen mogen ’s morgens van thuis fruit en drinken meenemen. Graag ook deze beker/ 
pakje en fruitbakje voorzien van naam. Wilt u de hoeveelheid fruit en drinken aanpassen aan 
uw kind? Sommige kinderen krijgen het anders echt niet op. 
 
Lunchpauze: 
Voor de lunch nemen de kinderen brood en drinken van thuis mee. Wilt u op de beker/ pakje 
en broodtrommel de naam van uw kind vermelden?   
 
Gym/ gymschoenen: 
De kleuters gymmen in het speellokaal. Ze hoeven geen gymkleding aan. Gymschoenen 
doen we wel aan. Deze blijven op school staan. Het is fijn als u gymschoenen koopt zonder 
veters en voorziet van naam. Dit bespaart veel tijd en de kinderen kunnen hun schoenen 
sneller zelf aan doen. 
Twee keer per week krijgen de kinderen van groep 1/ 2 een gymles.  
De overige dagen is dit afhankelijk van het weer. Dan kunnen we binnen of buiten spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proefdraaien nieuwe kleuters: 
Nadat u uw kind ingeschreven heeft op onze basisschool krijgt u hiervan een bevestiging via 
de mail. Daarna wordt u 8 weken voordat uw kind vier jaar wordt gemaild door de leerkracht 
waarbij uw kind in de klas komt. 
Er wordt dan een afspraak gemaakt om te komen proefdraaien. Dat mag 2x een ochtend en 
1x een gehele dag. Voor de ochtenden mag uw kind fruit en drinken meenemen. Voor de 
gehele dag neemt uw kind fruit, drinken en een lunch mee.  
De dag nadat uw kind 4 jaar is geworden verwachten we hem of haar op school. 
Als uw kind in de zomervakantie 4 jaar wordt, dan mag uw kind 1x een ochtend voor de 
zomervakantie komen proefdraaien. Dat doen we gezamenlijk op een vastgestelde datum. 
De leerkracht neemt hiervoor contact met u op. 
 
Portfolio: 
Alle kleuters op de Bolderik hebben een map. 
Deze map noemen we het portfolio. 
In deze map gaan de werkjes van uw kind. Op deze manier krijgen we een overzicht van de 
ontwikkeling van uw kind gedurende de kleuterperiode. 
Voorafgaande aan een oudergesprek krijgt uw kind zijn of haar portfolio mee naar huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Oudergesprekken: 
Wanneer de nieuwe kleuters starten op de Bolderik worden de ouders uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Daarna volgen er 2 gesprekken per jaar. Voor 
deze gesprekken wordt u uitgenodigd. Mochten de leerkrachten of ouders tussentijds een 
gesprek wenselijk vinden, dan is dat zeker mogelijk. Ouders kunnen dan ook zelf het initiatief 
nemen. 
 
Informatievoorziening: 
Social Schools: 
Als uw kind eenmaal op school zit dan ontvangt u alle informatie via Social Schools. Social 
Schools is een app die wij gebruiken om informatie zoals de Bolderikbrief, berichten over 
groepsactiviteiten, foto’s enz. met u te delen. Ook ouders kunnen via deze app met de 
groepsleerkrachten communiceren. De leerkrachten zijn dan bereikbaar op werkdagen van 
8.00u.- 8.30u. en van 14.15u. tot 17.00u. 
Op het moment dat uw kind bij ons op school start ontvangt u via de mail de koppelcode 
waarmee u zich kunt aansluiten bij deze app. 
 



Parnassys: 
U ontvangt via de mail ook een inlogcode voor Parnassys. Parnassys is ons 
leerlingadministratiesysteem en leerlingvolgsysteem. Met deze inlogcode kunt u de 
administratieve gegevens van uw kind inzien.  
Als uw kind naar groep 3 gaat dan kunt u naast deze gegevens ook toetsresultaten van uw 
kind bekijken. Het is daarom van belang dat u deze code goed bewaard.  
 
Schatkist: 
In de kleutergroepen werken we met de nieuwste methode van “Schatkist”. 
Schatkist is een middel om kinderen te ondersteunen in hun taal- en rekenontwikkeling. 
Vanuit de context worden kleuters geactiveerd en gestimuleerd en er wordt een rijke 
leeromgeving gecreëerd waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Met Schatkist werken we 
klassikaal, in de kring, in kleine groepjes of individueel. We gebruiken hierbij een 
getallenwand en een bijenhotel met letters. Ook onze vriend Pompom en zijn nichtje Loeloe 
leren met ons mee. Iedere vier weken wisselen we van Anker. Naast Schatkist werken we 
ook met aansprekende projecten van Kleuteruniversiteit.  
Daarnaast werken we met “Gecijferd bewustzijn” (rekenen), “Fonemisch bewustzijn” (taal/ 
lezen) en “Met sprongen vooruit” (rekenen). 
Ook starten we in groep 1/2 al met de Engelse lessen uit de methode Groove me.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oudervereniging: 
Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging (OV). 
Om alle activiteiten te kunnen organiseren vragen wij een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage 
van €40.00. 
Als uw kind na januari start is de vrijwillige ouderbijdrage voor dat jaar vastgesteld op €25.00. 
Start uw kind na 31 mei hoeft u geen vrijwillige ouderbijdrage voor dat jaar te betalen. 
De bijdrage wordt gebruikt voor onder andere attenties met Sinterklaas, Kerst, Carnaval en 
Pasen. We bekostigen de kennismakingsavond van groep 8 en het schoolreisje. 
Daarnaast wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het schoolkamp, de sportdag, een 
ijsje bij warm weer en kleine attenties voor jarige leerkrachten. De bijdrage wordt dus goed 
besteed! 
De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL97RBRB08500.94.550 t.n.v. Oudervereniging Bolderik. Betalingen graag 
onder vermelding van naam en groep van de leerling. 
 
Luizencape: 
Als uw kind op school komt kunt u voor €3,50 een luizencape aanschaffen. Dit 
om hoofdluis te voorkomen. 
Graag het geld in een envelop met naam meegeven naar school. 
Deze cape zal het kind t/m groep 8 gebruiken. 
Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. 
Leest u ook het hoofdluisprotocol op de website. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=luizenzak+groen+met+rits&source=images&cd=&cad=rja&docid=11-DUqtP8xMNUM&tbnid=_aBZINEi8bKFEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hoofdluizen.info/licesafevragen&ei=dc7iUcr9CsqLOY3NgagK&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNHN3eVIhXDF-on144tWeRLt75M1Vg&ust=1373904870913293


Verjaardagen: 
De verjaardag van uw kind is bij de kleuters een echte feestdag. De jarige 
wordt, samen met een ouder, om 8.30u. op school verwacht, zodat we direct 
kunnen starten met het vieren van de verjaardag. Dit duurt tot ongeveer 9.00u. 
De jarige mag van thuis een cadeautje meenemen om te laten zien en er mag 
natuurlijk getrakteerd worden.  
 
Ziekte of afwezigheid: 
Bij ziekte of afwezigheid van uw kind verzoeken wij u voor schooltijd telefonisch contact op 
de nemen met de school om dit door te geven. 
Als u buiten de schoolvakantie extra verlof wilt opnemen kunt u dit schriftelijk aanvragen. 
Aanvraagformulieren zijn te downloaden van de website (www.bsdebolderik.nl). Dit geldt 
voor kinderen vanaf vijf jaar. 
Bij jongere kinderen wel graag melden bij de leerkracht van uw kind. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tot slot 
Wij wensen u, samen met uw kind(eren) de komende jaren veel succes en plezier op de 
Bolderik! 
 
Informatie: 
www.bsdebolderik.nl 
www.scholenopdekaart.nl 
 
 
Team basisschool de Bolderik  
 

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

