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Welkom 
op de St.Willibrordus! 

 

 

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Welkom op de St. Willibrordusschool. 

Voor “nieuwe” ouders gaat er een hele wereld open. De start op de 

basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het 

begin komt er vaak een hele hoop informatie op u af.  Naast de schoolgids 

hopen wij middels deze kleutergids u wegwijs te maken met de gewoontes, 

afspraken en verplichtingen in groep 1-2.  

We wensen u en uw kind een prettige tijd op de St. Willibrordus 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Het team, 

Kindcentrum St. Willibrordus  
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1.     Welkom 

Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en mag dus naar groep 1 van de 

basisschool. Door middel van onderstaande uitleg willen we u graag 

kennis laten maken met onze school.  

 

2.      De leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Mireille, groep 1/2a Juf Anne, groep 1/2a 

Juf Nadieh, groep 1/2b Juf Dominique, 

ondersteuning  
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3.    Wennen 

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 5 keer komen wennen in de groep. 

Uw kind krijgt een welkomstkaart waarop de oefendagen staan.  

 

4.      De schooltijden 

De normale schooltijden zijn als volgt: 

- Maandag 08:30 – 11.45  13:00 – 15:15 

- Dinsdag  08:30 – 11:45 13:00 – 15:15 

- Woensdag 08:30 – 12:00 

- Donderdag  08:30 – 11:45 13:00 – 15:15 

- Vrijdag  08:30 – 11:45 13:00 – 15:15 

 

!!! Covid-19 !!! 

Wegens Covid-19 hanteren wij een continurooster wat zeker nog tot de 

kerstvakantie zal gelden.  

Het continurooster houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school 

blijven eten.  

De schooltijden tijdens het continurooster zijn van  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:   08:30 uur – 14:30 uur  

op woensdag:    08:30 uur – 12:00 uur.  

De kinderen worden tussen 08:15 uur en 08:30 uur op school verwacht. 

 

 

Juf Lisette, groep 1/2c Juf Veronique, 1/2c 
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5.     Brengen en halen 

Om 08:15 uur gaat het hek open. Gedurende de zomertijd zijn de 

leerkrachten ’s morgens buiten en spelen de kinderen nog even op het 

plein tot 08:30 uur. Bij slecht weer mogen de kinderen direct naar binnen. 

Tijdens de wintertijd kunt u uw kind normaal gezien vanaf 08:15 uur in de 

klas brengen. Omwille van de Covid-19 maatregelen zal er een leerkracht 

aan het hek (bij slecht weer aan de buitendeur) staan die uw kind begroet 

en verzoekt om naar zijn/haar klas te gaan. Uw kind wordt in de klas 

opgevangen door de leerkracht. Graag meteen afscheid nemen van uw 

kind zodat de doorgang vrij blijft voor de leerkracht en de kinderen. 

  

6.     Vermoeidheid 

De eerste maand zal het best vermoeiend zijn voor uw kind om de regels 

eigen te maken en zijn/haar plaats te vinden in de groep. Dit is niets om u 

zorgen over te maken. 

 

7. Start van de schooldag en informatie klasmomenten 

In de wintertijd is er een inloop van 08:15 uur tot 08:30 uur. De kinderen 

gaan aan de slag met een doe-doosje (gevarieerde, leuke én 

uitdagende opdrachten) of kiezen een thematisch boek uit de 

boekenkast. Gedurende de zomertijd spelen de kinderen buiten tot 08:30 

uur.  

Aan de kapstokken hangen symbooltjes, zodat de kinderen weten waar 

ze hun jas moeten hangen (jas met lusje). Mogen wij u vragen om de jas 

van uw kind te voorzien van naam? Ieder kind krijgt een eigen gymtas van 

school en deze blijft aan zijn/haar kapstok hangen. 

De eigen tas mag in de mand worden gezet en de overblijfspullen mogen 

gewoon in de tas blijven. 

Om 08:30 uur starten we in de kring.  
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Eten en drinken 

Rond 10:00 uur gaan we in de kring of aan tafel eten en drinken. 

- Drinken: een beker (geen prik). 

- Eten: fruit in een doosje.  

Wilt u de beker en het bakje van naam voorzien?  

!!! Covid-19 !!! 
Graag ook drinken en eten meegeven voor de lunch op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag. 

 

Ontdekkasteel 

We streven er naar om het ontdekkasteel wekelijks aan te bieden aan een 

klein groepje. Hierbij worden technieklessen gegeven. Wij vragen hiervoor 

hulp van ouders.  Als de technieklessen weer van start gaan (afhankelijk van 

Covid-19), kunt u zich inschrijven op het document dat bij de klasdeur hangt. 

U zal hierover een bericht krijgen via onze communicatieapp “Parro”. 

 

Spelletjesmiddagen 

Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand houden wij een spelletjesmiddag 

in de groepen 1-2. Bij deze spelletjesmiddagen bent u als ouder, verzorger of 

grootouder van harte welkom in de klas om samen met een groepje kinderen 

een gezelschapsspel te spelen. U ontvangt hierover bericht via onze 

communicatieapp en vervolgens kunt u zich opgeven. Ook het doorgaan 

van de spelletjesmiddagen is momenteel afhankelijk van Covid-19. 

 

Raai de kraai, klaspop 

Methode 

In de kleutergroepen werken wij met 

thema’s uit de methode “Kleuteruniversiteit” 

en het vernieuwde “Kleuterplein”. Hierin 

komen alle ontwikkelingsgebieden aan de 

orde. Raai de kraai is een handpop die 

gedurende deze thema’s een belangrijke rol 

speelt. Soms wordt een thema gezamenlijk 

afgesloten, dit kan ook met ouders zijn, 

daarvoor krijgt u dan een uitnodiging. 
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8. Gymles 

De kleuters hebben 2 keer gym in de week. De gymles bestaat uit een les met 

toestellen of een spelles. De kinderen hebben gymschoenen zonder zwarte 

zolen nodig (elastisch of klittenband). Graag duidelijk voorzien van naam. Op 

school krijgen de kinderen een gymtas die op school aan de kapstok blijft 

hangen. Wilt u er op letten om de schoenen regelmatig te controleren?  

Ook bij slecht weer maken wij gebruik van de gymzaal. 

9. WC 

De kinderen gaan zelf naar de wc. We verwachten dat uw kind zindelijk is en 

zelf de billen kan afvegen als ze op school komen. Een ongelukje kan altijd 

gebeuren. We hebben op school reservekleding. 

10. Verjaardag 

Is uw kind jarig dan vieren wij dat uitgebreid in de kring. Uw kind mag 

trakteren (voorverpakte traktatie) en mag daarna met een klasgenootje 

langs de peuter- en kleutergroepen gaan.  

 

11. Wensje 

Als papa, mama, opa of oma jarig zijn, mag uw kind een wensje maken.  Dit 

kan ook voor een jubileum of bij langdurig ziek zijn. Geeft u even op tijd door 

aan de leerkracht wanneer er een wensje gemaakt moet worden?  

12. Ziek 

Is uw kind ziek, wilt u dit dan telefonisch melden voor 08:30 uur? Dit mag op 

het telefoonnummer 0114 370541.  

13. Luizencontrole 

Omdat hoofdluis toch steeds weer “de kop opsteekt” is er elke maandag na 

een vakantie luizencontrole. Een groep ouders heeft zich hiervoor 

beschikbaar gesteld. Wilt u die dag geen ingewikkeld vlechtwerk, veel 

speldjes of gel in het haar van uw kind doen? Wilt u ook helpen, dan mag u 

contact opnemen met juf Martine uit groep 4. 

14. Verlof 

Op 5-jarige leeftijd is uw kind leerplichtig. In bijzondere gevallen kan uw kind 

vrij krijgen van school. Hiervoor moet schriftelijke toestemming aangevraagd 

worden. U kunt een formulier halen bij meester Huub. Ongeoorloofd verzuim 

melden wij bij de leerplichtambtenaar. 
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15. Overblijven  

Op school kan uw kind overblijven. U krijgt bij de inschrijving hiervoor een 

formulier met informatie over de kosten. 

 

16. Informatievoorzieningen ouders 

Ieder schooljaar vinden er na een aantal weken in het begin van het 

schooljaar kijkochtenden plaats. U bent dan welkom om een kijkje in de 

groep van uw kind te nemen.  

 

Kindgesprek 

Als uw kind op school is begonnen wordt u na ongeveer 8 weken 

uitgenodigd om samen met uw kind op kindgesprek te komen. 

Uw kind krijgt hiervoor een formulier mee wat u samen met hem/haar kan 

invullen. Tijdens dit gesprek is het de bedoeling dat uw kind iets over zichzelf 

zal vertellen. Uiteraard mag u zeker nog aanvullen wat de leerkracht over uw 

kind moet weten. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er nogmaals 

ruimte om een kindgesprek met de leerkracht te houden. 

 

Ouderavond 

Ieder schooljaar vinden er twee keer 10-minutengesprekken plaats. De 

kinderen ontvangen rond deze periode het potloodrapport en tijdens het 10-

minutengesprek zal de Kijk!-observatie besproken worden. Deze gesprekken 

vinden plaats in januari/februari en juni.  

 

Indien gewenst kan er elk moment een afspraak gemaakt worden. Komt u 

gerust naar de leerkrachten toe om dit aan te geven. 

 

Nieuwsbrief 

Wekelijks ontvangt u een nieuwsbrief per mail/Parro. Hierin staat informatie 

over de school en activiteiten/data die belangrijk zijn om te weten. 

 

Parro 

 

Inmiddels hebben we ook een applicatie op de mobiele telefoon. Via de 

playstore of de appstore kunt u Parro installeren. U krijgt dan via de mail de 

koppelcode en ontvangt dan via de telefoon nieuwsberichten e.d.  
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Website  

Wanneer u meer informatie wilt hebben over onze school kunt u de 

schoolgids doornemen en onze website bezoeken. 

www.willibrordusschoolhulst.nl 

 

15. Bibliotheek op school 

Onze school doet mee aan het project “Bibliotheek op school”. Dit houdt in 

dat we nauw samenwerken met de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Alle 

kinderen op school kunnen boeken lenen met een pasje. Dit is hetzelfde pasje 

dat u gebruikt in de openbare bibliotheek. Kinderen die al lid zijn van de 

bibliotheek kunnen dit pasje gebruiken op school. Wanneer uw kind nog 

geen lid is van de bibliotheek dan kan er via school een pasje worden 

aangevraagd. Lidmaatschap is gratis. Als ouder van een kind in groep 1-2 

kunt u samen met uw kind een leuk boek uitzoeken op school. In de gang 

van de bovenbouw staat een pc met een scanner. Via het stappenplan dat 

bij deze computer ligt kunt u het boek dat u wilt lenen scannen.  

Zolang de Covid-19 maatregelen gelden, kan dit nog niet. 

16. Spelendag 

Ieder schooljaar wordt een spelendag/schooluitstapje voor de kleuters 

georganiseerd, dit is op het einde van het schooljaar. 

17. Ouderraad, MR 

Onze school heeft een ouderraad die bestaat uit ouders van kinderen op 

onze school. Zij helpen bij verschillende activiteiten op school. Voor sommige 

activiteiten zijn er meer ouders nodig die ons een helpende hand kunnen 

bieden. Onze school heeft ook een MR, die vertegenwoordigt wordt door 

een aantal ouders en leerkrachten. 

 

 

 

 

http://www.willibrordusschoolhulst.nl/
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Vakantierooster 2020- 2021 

 
- 7 oktober 2020:  

studiedag, kinderen zijn vrij 

 

- 19 oktober 2020  - 23 oktober 2020 

herfstvakantie 

 

- 18 november 2020  

studiedag, kinderen zijn vrij 

 

- 18 december 2020 

extra vrije dag 

 

- 21 december 2020 – 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

 

- 15 februari 2021 – 19 februari 2021  

Voorjaarsvakantie 

 

- 1 april 2021  

studiedag, kinderen zijn vrij 

 

- 2 april 2021 – 5 april 2021 

Paasweekend 

 

- 26 april 2021 – 7 mei 2021  

meivakantie 

 

- 13 mei 2021 – 14 mei  2021  

Hemelvaart 

 

- 24 mei 2021 – 25 mei 2021 

Tweede Pinksterdag + extra vrije dag 

 

- 7 juni 2021 –  

Dag na Vestrock  

 

- Vrijdag 23 juli 2021 – 3 september 2021  

Zomervakantie 

 


