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Voor het eerst naar school! 
 
Binnenkort begint je kind aan een nieuwe periode in zijn of 
haar leven: de basisschool. Een spannend moment voor jou 
en je kind! Je treft in dit schrijven informatie aan om de start 
van je kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
 
Aanmelding 
Als je jouw kind hebt aangemeld met het ‘aanmeldformulier’ 
ontvang je hiervan een bevestiging. Rond het moment dat je 
kind start, ontvang je een intakeformulier. Het is de bedoeling 
dat je dit formulier ingevuld aan ons retourneert. Naast het 
ingevulde intakeformulier krijgen wij eventueel van het 
kinderdagverblijf ook informatie over jouw kind. Al deze informatie zorgt ervoor dat wij op de hoogte 
zijn van de ontwikkeling tot dan toe van je kind. Mede hierdoor kunnen wij jouw kind een prettige 
start geven.  
 
Kennismaken/wennen nieuwe kleuters 

- De kinderen die op school aan het begin van het schooljaar starten, kunnen in de week 
voor de zomervakantie kennis komen maken. Je kind krijgt hiervoor een uitnodiging. 

- Voor de kinderen die na de aanvang van het schooljaar starten, zijn er 5 wenmomenten. 
Tijdens het eerste wenmoment mogen de ouders in de klas blijven van 8.25 tot ongeveer 
9.15 uur. Enkele weken voordat je kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met je 
op om maximaal vijf wenmomenten met je af te spreken. Jouw kind mag dan, op de 
afgesproken momenten, naar school komen en speelt een aantal dagdelen mee in de 
groep om zo rustig te wennen aan de groep en school. 

 
Als je (eerste) kind start, is het prettig om alvast op de hoogte te zijn van praktische zaken op school 
als: ‘waar zet ik de beker neer?’ en ‘hoe gaat het met het gymmen’. We hebben hiervoor een 
welkomstouder, Karlijn Maas. We vragen je of je hiervan gebruik wilt maken. Als dit zo is, neemt zij 
contact met je op om hiervoor een afspraak te maken, voordat je kind start.  
 

Brengen & halen 
De 1e zoemer gaat om 8.20 uur. De kleuters nemen afscheid bij de deur. De 2e 
zoemer gaat om 8.30 uur en het is dan de bedoeling dat de kinderen in de klas zijn. In 
de gang heeft ieder kind een eigen kapstok met twee haken. De voorste is voor de jas 
en de achterste voor de tas. De drinkbeker voor de lunch mag in de daarvoor 
bestemde bak in de klas gezet worden. Om 14.00 kun je je kind op het pad bij de 
hoofdingang weer ophalen.  
 

Schooltijden 
De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 

 
Tussendoortje 
Om 10 uur eten we met de kinderen hun fruit en drinken ze hun beker leeg. Eén 
gezond tussendoortje is genoeg. Water drinken mag zo vaak het kind wil.  
 
Lunch 
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Om 12.00 uur gaan we met de kinderen lunchen. Ze mogen hiervoor drinken (in een beker) en eten 
meenemen. Het drinken wordt gekoeld bewaard.  
Gymschoenen 
Elke vrijdag gymmen de kinderen in Velp. Het is voor je kind fijn als het die dag kleren aan heeft  
waarin hij of zij makkelijk kan bewegen. Ook is het fijn als je kind makkelijke gymschoentjes aan 
heeft: met klittenband of elastiek, de gymschoenen bewaren we op school.  
 
Toilet 
Er wordt veel aandacht besteed aan het naar het toilet gaan van de kinderen. Als 
een kind naar de wc gaat draait hij of zij een kaartje om. De leraar ziet zo of er 
een kind naar de wc is. Wij gaan ervan uit dat je kind zindelijk is als het start op 
school. Wij vragen je vriendelijk om contact met de leerkracht op te nemen als 
dit niet het geval is. We kunnen hier dan afspraken over maken.  
 
Hoe gaat het met je kind? 
Gaandeweg het schooljaar zijn er diverse kind-oudergesprekken. In deze 
gesprekken wordt de voortgang van uw kind besproken.  
 
Informatie 
Op onze website www.de-ester.nl is veel informatie te vinden zoals bijvoorbeeld onze schoolgids.  
 
Tot slot… 
 Vertrouwen wij erop dat deze informatie zorgt voor een goede start van jouw kind op Basisschool  
De Ester. Wij wensen jou en je kind(eren) een fijne tijd op onze school! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Basisschool De Ester 
St. Machutusweg 2a 
5364 RB Escharen 


