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Informatie nieuwe leerlingen groep 1 
 
Wij heten uw kind, maar ook u van harte welkom en wensen jullie een fijne tijd op Mandegoud. In de 
schoolgids vindt u heel veel informatie, maar in dit boekje heeft u alle specifieke informatie voor groep 1/ 2 
op een rijtje. 
 
Gewenning 
Toekomstige leerlingen mogen ter gewenning voor hun verjaardag vijf dagdelen de school bezoeken. De 
data worden in overleg met de leerkracht vastgesteld.  
 
Start 
Uw kind mag op of direct na de verjaardag starten op Mandegoud. De laatste week voor de zomervakantie 
of vlak voor Sinterklaas en Kerst zijn minder geschikte periodes om te beginnen. Mocht uw kind het 
spannend vinden, dan kunt u aanwezig zijn tijdens deze ochtend(en). In overleg met de leerkracht wordt uw 
aanwezigheid afgebouwd. 
 
Schooltijden 

Maandag 08.30 uur  - 11.45 uur 13.00 uur -15.15 uur 

Dinsdag 08.30 uur  - 11.45 uur  13:00 uur  -15:15 uur 

Woensdag 08.30 uur  - 12.30 uur Vrij  

Donderdag 08.30 uur  - 11.45 uur 13.00 uur -15.15 uur 

Vrijdag vrij  Vrij  

 
Brengen en halen 
Vanaf 08.20  en 12:50 uur kunt uw kind in de klas brengen. De tas van uw kind kan in de mand in het halletje 
van de onderbouw. Om 08.30 uur en om 13.00 uur wordt de bel geluid.  
 
Pauze 
Om ± 10.15 uur eten en drinken de kinderen gezamenlijk in de kring. Wilt u een tas, met daarin iets te eten 
en te drinken, meegeven?  
Geen snoep of frisdrank alstublieft. Graag de naam van uw kind op de tas en op de beker en/of het bakje. 
 
Bewegingsonderwijs 
De kinderen hebben elke dag bewegingsonderwijs, ze spelen buiten of ze hebben bewegingslessen in het 
speellokaal. Hun gymkleding mag op school blijven.  
 
Ziek melden 
Indien uw kind niet op school kan komen, verzoeken wij u voor schooltijd te bellen. Het telefoonnummer is 
0595-481747. 
 
Verlof 
Als uw kind vijf jaar is, is uw kind leerplichtig. De meeste kinderen gaan vanaf hun 
vierde naar school. Voor deze kleuters gelden dezelfde regels en afspraken bij het 
vragen van verlof als voor alle andere (leerplichtige) kinderen. Zie voor meer 
informatie de informatiekalender.  
 
Hoe gaat het met uw kind op school? 
Natuurlijk wilt u graag weten hoe het met uw kind gaat op school. U kunt altijd de leerkracht vragen hoe het 
gaat. Ook zal de leerkracht, zeker gedurende de eerste periode, u regelmatig informeren. Het liefst na 
schooltijd. Drie keer per jaar zijn er 10 minuten- gesprekken; u kunt vragen stellen en de leerkracht zal u op 
de hoogte brengen van de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind. Mocht er iets bijzonders zijn, dan 
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wacht de leerkracht niet tot deze gesprekken, maar neemt zij direct contact op. Wij verzoeken u dat ook te 
doen. 
In het begin van het schooljaar is er een informatieavond. De leerkracht vertelt dan over het onderwijs in 
groep 1/ 2 en de dagelijkse gang van zaken. 
 
Speelgoed mee nemen 
De kinderen mogen alleen op de speelgoedmiddag mee nemen naar school. Na een verjaardag o.i.d. mag 
uw kind natuurlijk wel even iets laten zien. 
 
Informeren 
Wij proberen de ouders zo goed mogelijk te informeren middels een nieuwsbrief die u digitaal ontvangt. In 
deze nieuwsbrief staan alle activiteiten voor de komende periode vermeld en ook leuke weetjes van de 
school. 
 
De leerkracht 
In groep 1/ 2 wordt lesgegeven door Franca Valstar en Linda Stiekema. 
 
Ouders 
We hebben een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Een keer per jaar zijn daar verkiezingen voor 
(in het najaar tijdens de zakelijke ouderavond). 
Ook helpen ouders met allerlei activiteiten. Zij kunnen zich daarvoor opgeven bij de ouderraad. 
 
Overblijven 
Overblijven tussen de middag is mogelijk, de kosten zijn 1,50 euro per keer.  
 
Nog meer informatie 
U kunt meer informatie vinden in de schoolgids en op de website www.mandegoud.nl   
Als u nog vragen heeft, beantwoorden wij die graag. 
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