INFORMATIE NIEUWE OUDERS ZSV
Als uw kind voor het eerst naar de Zeister School Vereeniging gaat, komt er veel op u af. Een nieuwe omgeving en
veel nieuwe indrukken. Als u de introductieavond heeft bezocht, zal veel duidelijk zijn geworden. Toch hebben we nog
wat praktische zaken op een rijtje gezet. Mochten er nog vragen zijn na het lezen hiervan, kunt u altijd terecht bij de
groepsouders en de leerkrachten.

ALGEMENE INFORMATIE
Schooltijden groep 1 t/m 4
Maandag 8.30 uur tot 12.00 uur
Dinsdag van 8.30 uur tot 14.50 uur
Woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag van 8.30 uur tot 14.50 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot 14.50 uur
Kleutergroepen
Er zijn drie kleutergroepen: Vlek, Krul en Stip. De kleuters wisselen ieder jaar van leerkracht en lokaal. De
leerkrachten blijven in hetzelfde lokaal en krijgen volgens een vast roulatiesysteem een nieuwe groep. Na de
zomervakantie, stromen de oudste kleuters (ca. 10 per groep) door naar groep drie, de rest van de klas blijft bij elkaar
en wordt aangevuld met de nieuwkomers, die na de zomer kunnen beginnen. De nieuwkomers zijn dan de kleuters die
tussen juni en september van dat jaar 4 jaar zijn geworden.
Co-teaching
Vanaf schooljaar 2019-2020 veranderen we de parallelstructuur naar Co-teaching. Co-teaching betekent letterlijk
‘samen lesgeven’. Er is sprake van Co-teaching wanneer twee of meer leerkrachten samen de verantwoordelijkheid
delen voor het geven van onderwijs aan enkele of alle leerlingen in een klas of een groep.
De gedeelde verantwoordelijkheid heeft betrekking op voorbereiding, instructie en evaluatie van het onderwijs aan een
klas. Afstemming vindt onderling plaats. De duo’s kunnen ook momenten en de verdeling afspreken van administratie,
gesprekken en observatie. Dit betekent meer expertise en meer mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning in
alle groepen. Hierbij breiden we de uren voor ondersteuning in de groepen uit. Met Co-teaching kunnen we ook
inspelen op de lastige vervangingsproblematiek bij ziekte of verlof. Volgend jaar kunnen we dit in alle groepen
vormgeven.
Kleuterjuffen per klas:
Groep Vlek (na kleuteringang rechtsaf, en na kapstokjes naar links):
- Juf Miriam – maandag
- Juf Marjolein - dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Groep Krul (na kleuteringang rechtsaf, en na kapstokjes naar rechts)
- Juf Monique – maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- Juf Loes -woensdag
Groep Stip (rechtdoor bij de kleuteringang):
- Juf Marieke - maandag, dinsdag en woensdag
- Juf Astrid- donderdag en vrijdag
Loes van Dijk zal de Co- teaching van groep Vlek en groep Krul op zich nemen. In groep Stip werken Marieke en
Astrid samen met Co-teaching.
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OP SCHOOL: HOE ZIET EEN SCHOOLDAG ERUIT?
Wennen
Voor de vierde verjaardag mag een nieuwe leerling maximaal vijf dagdelen komen wennen in de groep. De leerkracht
neemt drie weken voordat uw kind op school komt, contact met u op om de wenochtenden vast te stellen. Heeft u drie
weken van tevoren nog niets gehoord, schroom dan niet om zelf even contact op te nemen.
Als uw kind komt wennen, mag het naast de juf zitten. Vergeet niet al een tas met wat te drinken en te eten mee te
geven.
Voor sommige kinderen die net beginnen zijn de dagen (zeker als er ook BSO bij is) te lang. Zij mogen in overleg met
de leerkracht om 12.00 uur opgehaald worden.
Leerlingen die nog geen 5 jaar oud zijn, vallen nog niet onder de volledige leerplicht. Dat betekent dat zij niet verplicht
zijn alle dagen naar school te gaan. Mocht u, bijvoorbeeld vanwege vermoeidheid, besluiten uw kind een middag thuis
te houden, dan horen wij dat graag bijtijds. Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar
vijf uur per week thuisblijven als de ouders daarvoor kiezen, bijvoorbeeld om overbelasting voor hun kind te
voorkomen. Ouders melden dit bij de directeur van de school. Vanaf 5 jaar geldt de volledige leerplicht.
Kinderen vanaf 5 jaar die een dag verlof willen, moeten dit altijd aanvragen bij de directeur. Een formulier voor
verlofaanvraag kunt u vinden op Social Schools.
Voor “zomerjarigen” geboren in de maanden juni, juli, augustus en september geldt dat ze kennismaken op de
laatste woensdag voor de zomervakantie en direct na de vakantie op de eerste dag instromen.
Alle kinderen die t/m 31 mei 4 jaar worden mogen vóór de zomervakantie instromen, kinderen die in juni, juli, augustus
en september 4 jaar worden starten direct na de zomervakantie voor halve dagen tot het moment dat ze 4 jaar
worden.
Brengen voor half negen
De klassen starten om half negen. U kunt uw kleuter brengen tussen 8.20 uur en 8.30 uur. De deur bij de
kleuteringang gaat om 8.20 uur open. Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen niet via de kleuteringang binnen, maar
lopen (met de fiets aan de hand) door de hoofdingang langs het gebouw naar het achterplein. Ook daar gaat het hek
om 10 voor half negen open. Kinderen hangen hun jas op, zetten hun tas op de plank boven hun jas en gaan naar
binnen. Na half negen is de kleuteringang gesloten en kunt u uitsluitend via de hoofdingang naar binnen (s.v.p.
aanbellen).
Goedemorgen juf!
Vervolgens brengt u uw kind de klas in. Ieder kind loopt even naar de leerkracht om goedemorgen te zeggen en een
hand te geven. Zo weet de leerkracht dat het kind er is. Ieder kind heeft zijn eigen stoel met zijn of haar naam erop.
Volgens een bepaald systeem rouleren de stoeltjes, zodat de kinderen niet altijd naast hetzelfde kind zitten. Eens in
de zoveel tijd mogen ze naast de juf zitten en haar helpen. Eventuele post voor ouders ligt op de stoel van uw kind en
kan direct meegenomen worden. Als de deur dicht is, is de les begonnen en mogen ouders niet meer mee naar
binnen.
Wat moet er in het rugzakje?
Elk kind heeft een eigen tas nodig. Deze kunt u iedere dag vullen met eten en drinken voor uw kind. Op de korte
dagen (maandag en woensdag) – hoeft alleen 1 drankje en 1 tussendoortje meegegeven te worden, als snack om
10.00 uur. Op de lange dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) lunchen de kinderen ook op school en kunt u uw kind
brood in een broodtrommel, 2 drankjes en een tussendoortje meegeven. Bekers melk kunnen in de koelkast gekoeld
worden (ouders van groepen Vlek en Krul kunnen die er ’s ochtends zelf in doen) – de koelkast staat rechts voor de
koffiekamer. Voor groep Stip staat er in de gang een plastic mandje waarin u een beker kunt plaatsen, de juf regelt
dan dat dit in de koelkast gezet wordt. Lunchboterham en fruit bewaart uw kind samen met het hapje en drinken voor
het tien uur moment in de eigen tas. De tas kunt u bij binnenkomst bovenop de kapstok zetten. Aangezien veel
kinderen dezelfde bekers en trommels hebben, is het handig om de bekers en broodtrommel te merken.
Gezonde voeding meegeven
‘s Ochtends na het spelen in de klas, is er tijd voor de kinderen om wat te eten en te drinken. Dit kan fruit zijn, een
beker of een pakje drinken, (zonder koolzuur s.v.p.) of een boterham of een koek. Wij verzoeken u gezond voedsel
mee te geven. Deze tips komen van het voedingscentrum: brood, rijstwafel, mueslibol, volkoren cracker,
evergreen/sultana, eierkoek, fruit, groente, plakje ontbijtkoek.
Zindelijk zijn
De school gaat ervan uit dat alle kinderen die beginnen op school zindelijk zijn. Er gebeuren wel eens ongelukjes. De
kinderen krijgen dan reservekleding van school aan en nemen aan het eind van de dag hun vieze kleding mee naar
huis. U kunt in de daaropvolgende dagen de gewassen reservekleding aan de juf teruggeven.
Mocht blijken dat er te vaak ongelukjes gebeuren, kunt u gebeld worden om uw kind op te halen.
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Bewegingsonderwijs
Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Als het regent of koud is, gymmen de kleuters in de gymzaal naast groep
Stip. Voor het gymmen hebben de kleuters gymkleding nodig. Op school krijgen ze een speciaal blauw ZSV-tasje.
Hier kunt u een t-shirt, kort broekje of joggingbroek en gympjes in doen. Simpele witte of blauwe gymschoentjes met
lichte zool zijn handig. De kinderen kleden zich voor de gymles zelfstandig aan en uit en helpen elkaar daarbij. Voor
elke vakantie geven wij de gymtas mee naar huis, zodat u de spullen kunt wassen en kunt checken of de maten nog
kloppen.
Buiten spelen
Op zonnige dagen spelen de kinderen ook buiten. Wij gaan ervan uit dat kinderen thuis ingesmeerd worden met
zonnebrandmiddel. Het speelplein van de kleuters biedt schaduwrijke plekken. Badslippers zijn niet toegestaan in
verband met de veiligheid.
Denkt u er ook aan dat kinderen in de winter veel buitenspelen en warme kleding dan prettig is. Skipakken zijn niet de
bedoeling! Als het regent of sneeuwt en de kinderen met laarzen op school komen, mogen ze in school hun
gymschoenen aantrekken.
Tussenschoolse opvang (T.S.O.)
Op dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kleuters van 8.30 tot 14.50 uur naar school. Om kwart voor twaalf worden
in twee kleutergroepen handen gewassen en wordt onder leiding van de leerkracht en een vaste vrijwilliger gegeten.
Om 12.15 uur zijn de meeste kleuters klaar met eten en gaan zij met de vrijwilliger buiten spelen. De leerkracht heeft
nu 35 minuten lunchpauze. De derde kleutergroep start om 12.20 uur met eten en drinken en gaat een half uur later
naar buiten. Vierjarigen voor wie de dag te lang is, kunt u om twaalf uur ophalen.
Voor de kleuters zijn er in principe vaste krachten, vanaf groep drie worden alle ouders een aantal malen per jaar
ingeroosterd om een TSO-dienst te verzorgen. Mocht u interesse hebben om als vaste kracht (bijv. 1 keer per week
op dinsdag, donderdag of vrijdag), de TSO-dienst voor de kleuters te verzorgen, dan krijgt u een vergoeding van
€ 9,- per keer. U kunt uw interesse kenbaar maken bij Monique van Milligen (monique.van.milligen@zsv-zeist.nl).
Ophalen
Als u uw kind komt halen, kunt u tot de tijd dat de school uit gaat, buiten voor het hek wachten. Om 10 voor 3 kunt u
op het schoolplein wachten. Uw kind mag naar u toe gaan, bent u er nog niet, wacht het kind bij de juf. Mocht u
moeten oversteken, dan vragen wij u dringend gebruik te maken van de oversteek bij de hoofdingang. Hier begeleiden
onze klaar-overs het veilig oversteken.
Buitenschoolse opvang
De ZSV heeft een overeenkomst met SKON Kinderopvang voor het organiseren van de buitenschoolse opvang (BSO)
van ZSV leerlingen na schooltijd en in de vakantie. Op dinsdag- en donderdagmiddag verzorgt Partou buitenschoolse
opvang bij ons in school in de zaal van de nieuwbouw. De leidsters halen de kleuters op bij de klas. Thema hiervan is
‘kunst en cultuur’. Er is ook een sport BSO van SKON bij de tennisvelden van Shot, waarbij de nadruk ligt op sport.
Een aantal kinderen maken gebruik van andere BSO’s, die ook transport hebben geregeld naar de BSO, zoals De
Stormvogel of Skelt. Zij worden ook opgehaald door leidsters bij de klas. Kinderen die met een taxi naar de Bosplaats
of het Kraaiennest gaan, verzamelen bij groep Stip (zie informatie over de BSO’s in de schoolgids op de site).
Denkt u eraan de buitenschoolse opvang te informeren bij andere schooltijden tijdens bijzondere activiteiten en/of
studiedagen!
Ziekte
Is uw kind ziek? Dan geeft u dat voor 8.30 uur door op school. Dat kan via de functie die we hiervoor hebben in Social
Schools. Als uw kind ziek wordt tijdens een schooldag nemen wij contact met u op. Als u niet bereikbaar bent, nemen
wij graag contact op met een vervangende verzorger. Uw contactgegevens en noodtelefoonnummers vult u in op het
aanmeldingsformulier. Ook noteert u deze gegevens straks in uw Social Schools- account. Wilt u ervoor zorgen dat
uw contactgegevens en noodtelefoonnummers up-to-date blijven?
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INFORMATIE EN COMMUNICATIE TUSSEN OUDERS EN SCHOOL
Social Schools
De Zeister Schoolvereeniging gebruikt Social Schools als communicatieplatform voor alle digitale communicatie. Als
uw kind bij ons op school start, ontvangt u een uitnodiging met daarin een activeringscode voor Social Schools. U
maakt eenmalig een account aan bij Social Schools.nl en u ontvangt via dat kanaal informatie, zowel via e-mail als via
de app.
Daar staan o.a. ook de jaarkalender en alle contactpersonen van school met de adressen en telefoonnummers van de
(ouders van) de klasgenootjes. Vanwege de AVG staan alle privégegevens standaard afgeschermd. U dient deze zelf
vrij te geven.
Wanneer u al een account heeft of al kinderen bij ons op school heeft, dan voegt u het kind dat nieuw gestart is bij ons
op school eenvoudig toe met de ontvangen activeringscode.
In het kort ontvangt u via de service van Social Schools de volgende voordelen:
 sneller en directer contact via e-mail en push berichten via App;
 nooit meer berichten kwijtraken door de beschikbaarheid van een online archief;
 altijd een actueel overzicht van de activiteiten op school middels de online schoolkalender die u kunt laten
synchroniseren met uw privé-agenda;
 inzicht in de actuele contactgegevens van klasgenoten voor ouders;
 direct kunnen inschrijven voor activiteiten en ouderavond;
App
Voor het ontvangen van informatie via Social Schools kan ook eenvoudig gebruik worden gemaakt van de Social
Schools-app.
Het schoolbord voor mededelingen
Bij binnenkomst van de school (kleuteringang) hangt in het midden op een deur een groot zwart mededelingenbord.
Houdt u deze mededelingen alstublieft in de gaten. Hierop kan bijvoorbeeld worden aangegeven of u iets mee wilt
nemen of dat er een bepaalde activiteit plaatsvindt.
Vreedzame School
Wij zijn sinds 2012 een Vreedzame School. Dat betekent dat wij in en buiten de groepen structureel aandacht geven
aan sociaal-emotionele vorming en burgerschap. In de schoolgids en op de website kunt u hier meer over lezen.
Naast het mededelingenbord hangt een prikbord dat speciaal bedoeld is voor informatie over de Vreedzame School.
Hierop wordt bijvoorbeeld kenbaar gemaakt met welk project wij op dat moment bezig zijn.
Informatieavond
Dit is een avond waarop de leerkrachten de werkwijze en activiteiten van de groep toelichten. De ouders krijgen een
linkje en het wachtwoord voor de ZSV-schoolgids online waarin veel informatie terug te vinden is.
10 minutengesprek
Eenmaal op school vindt na ongeveer 6 weken een persoonlijk gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s) om
inzicht in het kind te krijgen. De ouders hebben al voor het gesprek een entreeformulier ingevuld en bespreken dit met
de leerkracht. Gemiddeld is er twee keer per jaar een moment dat de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind met u
doornemen. Aan het eind van het schooljaar ontvangen de kinderen van groep 2 een rapport. Het is ook mogelijk om
tussentijds een afspraak met de leerkracht te maken over de vorderingen van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats
na schooltijd.
ACTIEF ALS OUDER IN EEN COMMISSIE
Wij zijn een vereniging met actieve leden. Dat betekent ook dat ouders participeren in veel commissies. Heeft u
interesse om actief te zijn binnen de school (als groepsouder of in een commissie), dan kunt u dat kenbaar maken bij
de directeur.
Groepsouders
Iedere groep heeft twee groepsouders. De belangrijkste taak van de groepsouders is de communicatie naar de
(nieuwe) ouders van de kinderen uit hun groep. Zij weten wanneer uw kind op school begint en zijn uw aanspreekpunt
voor allerlei praktische vragen. U kunt hen altijd om informatie vragen.
U zult regelmatig berichtjes van de groepsouders ontvangen waarin bijvoorbeeld aangegeven staat wat er gaat
gebeuren met bijvoorbeeld Sinterklaas of Pasen, of dat de kinderen het e.e.a. mee moeten nemen naar school, of dat
er iets van u als ouder wordt verwacht of gevraagd.
De groepsouders organiseren een à twee keer per jaar een koffieochtend of borrel waarop de nieuwe ouders
informeel kennis kunnen maken met de al bekende ouders. Indien u vragen heeft, ook voordat uw kind begonnen is
op school, kunt u contact opnemen met de officemanager.
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Activiteitenkalender
In Social Schools staat aangegeven wat er het hele schooljaar gepland staat. Hierin staan ook de extra vrije dagen
(studiedagen), en extra activiteiten, (zoals de voorstelling en het kerstdiner e.d.) vermeld.
Eerste vrijdag van de maand = speelgoedmiddag
Bijna elke eerste vrijdag van de maand is het speelgoedmiddag voor de kleuters, en mag uw kind speelgoed van thuis
meenemen (zie activiteitenlijst). Graag niet meer dan 2 à 3 stuks en niet te groot. Het is verboden om
gevechtsspeelgoed mee te geven. De kinderen mogen met elkaars speelgoed spelen. Op de andere dagen wordt het
op prijs gesteld dat er geen speelgoed meegenomen wordt. Op vrijdagmiddagen worden er ook “boekbesprekingen”
(een kind vertelt over zijn lievelingsboek) gehouden of is er poppenkast of een andere activiteit.
Luizencontrole
Iedere woensdag na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Het is prettig als de kinderen die
dag met schone haren, zonder vlechten of gel naar school komen. In de schoolgids staat hoe te handelen als er
hoofdluis is geconstateerd bij uw kind of bij klasgenootjes. Mocht er onverhoopt bij uw kind hoofdluis geconstateerd
worden, dan wordt er contact met u opgenomen. Als u zelf luizen bij uw kind constateert, wordt u verzocht zelf contact
op te nemen met de luizencommissie, zodat er een extra controle in de klas ingepland kan worden om erger te
voorkomen.
Verjaardagen vieren
Verjaardagen, vanaf vijf jaar, worden in de kleuterklassen tussen 8.30 en 9.00 uur gevierd. Nadat er voor de jarige
gezongen is, mag hij of zij trakteren in de klas. Dit is bij voorkeur een gezonde traktatie. Daarna gaan de kinderen
langs de leerkrachten van de andere klassen (ca. 15 docenten). Kinderen mogen een vriendje/ vriendinnetje uitkiezen
om mee te gaan langs de klassen en trekken loten een tweede naam van een kind, zodat ieder kind in ieder geval 1
keer mee mag. Als ouder mag u even op school blijven om de viering in de klas mee te maken, in afstemming met de
leerkracht.
Voorstelling
Een keer per jaar geven de kleuters (veelal met de andere kleutergroepen samen) een uitvoering voor de ouders in de
grote zaal. Het wordt erg op prijs gesteld als de ouders erbij aanwezig kunnen zijn. Dit wordt ruim van tevoren
aangekondigd.
VERKEER: PARKEREN, FIETSEN EN OVERSTEKEN OP DE VERLENGDE SLOTLAAN
Oversteken
Voor het oversteken bij school gelden er bepaalde regels:
-Alleen op de oversteekplaats oversteken.
-Lopend, en eventuele fiets aan de hand
-Graag als ouder het goede voorbeeld geven en niet rennen of ‘last minute’ er nog bij schieten, en de aanwijzingen
van de oversteekouders en de leerkrachten opvolgen.
Fietsen
Kleuters die zelf op de fiets komen kunnen deze links van de kleuterspeelzaal achter het hek stallen (niet fietsen op
het schoolplein!). De fietsen van de ouders kunnen voor de school op de stoep neergezet worden. Wel genoeg ruimte
overlaten op de stoep zodat de kinderen niet gedwongen worden over het fietspad te lopen, omdat dit tot gevaarlijke
situaties kan leiden. Wie kinderen haalt met een bakfiets en richting centrum gaat, wordt verzocht de bakfiets op de
stoep voorbij het schoolhek richting de kerk te plaatsen. Gaat u met de bakfiets richting de Lindenlaan, dan graag
parkeren voorbij de oversteek aan de overkant richting Pasadena.
Met de auto
Het is druk tijdens het halen en brengen op de Verlengde Slotlaan. Houdt u er rekening mee dat u niet parkeert voor
een in -of uitrit! Er is ook parkeerruimte aan de voor- en achterzijde van de kerk aan het begin van de Verlengde
Slotlaan.
Algemene bereikbaarheid
De officemanager (Marieke Kraal) is het aanspreekpunt van de ZSV voor algemene vragen van ouders. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (030) 69 22 532 of via email: info@zsv-zeist.nl

TOT SLOT
Tot slot wensen wij u en uw kind natuurlijk een fijne tijd op de ZSV!
Namens de kleuterleerkrachten,
Monique Di Filippo
Onderbouw coördinator
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