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Algemene informatie voor nieuwe ouders 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe leerling(en), 

Wij vinden het ontzettend leuk dat uw kind(eren) bij ons op school komt/komen.  
Ook willen wij u als, ouder/verzorger, van harte welkom heten op  
de ASV Daltonschool. 

Hier ontvangt u van ons alvast wat belangrijke informatie: 

Eerste schooldag 
Het is prettig wanneer uw kind op de eerste schooldag de volgende dingen 
meeneemt: 

Gymkleren 
Tasje met gymkleren (T-shirt, korte broek en gymschoenen met een profiel, liefst 
met elastiek of klittenband. Dit alles voorzien van naam).  
 
Eten en drinken voor in de pauzes                 
Fruit en drinken voor de kleine pauze en brood en drinken voor de grote pauze. Bij 
de jongste kleuters wordt in overleg met de ouders afgesproken of ze een halve dag 
op school blijven (dan hoeven ze alleen fruit en drinken mee te nemen en mogen ze 
om 11.45 uur naar huis) of dat ze direct een hele dag blijven tot 14.00 uur. In dat 
geval moeten ze ook naast drinken en fruit ook een lunchpakketje meenemen. 
 

Bent u benieuwd wat uw kind heeft gedaan? Loop dan eens met uw kind om 14.00 uur de klas in. 
Zo kunnen ze het meteen aan u laten zien.  
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Belangrijke informatie op alfabetische volgorde 

Absent melden 
Als uw kind ziek is of naar de (tand)arts moet kunt u via de Social Schools app uw 
kind absent melden. De leerkracht krijgt dan direct een melding. 
 
Acco 
De Acco is de Activiteiten Commissie. In deze commissie zitten ouders die ons 
helpen met het organiseren van activiteiten. Ook vaders nodigen we hiervoor van 
harte uit. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 

Afscheid nemen 
Vanaf groep 3 is het op onze school gebruikelijk dat u afscheid van uw kind neemt 
bij de deur van de school. In groep 3 kunt u nog tot de herfstvakantie meelopen 
naar de deur van de klas. Wij vragen dit van u, omdat wij graag alle aandacht aan de 
kinderen willen én kunnen geven. We kunnen dan zien hoe het kind binnen komt en 
of er iets is waardoor het kind extra aandacht nodig heeft. Daarnaast stimuleert het 
de zelfstandigheid van het kind.  

Mocht u iets door willen geven, dan is het beste moment hiervoor na schooltijd.  

Afscheid nemen groep 1 en 2 
Tussen 8.15 en 8.30 uur kunt u uw kind in de klas brengen en 
wordt u daar verwelkomd door de leerkracht. Ieder kind heeft 
een vaste plek aan de kapstok voor de jas en tas. De schoenen 
gaan uit en worden verwisseld voor gymschoenen met een 
harde zool. Tot 8.30 uur kan afscheid genomen worden. Daarna 
gaat de deur dicht en starten de lessen.  
 
Als u ’s ochtends een korte mededeling heeft die van belang is voor de leerkracht 
kunt u die noteren in de agenda of het schrift dat bij de deur of op het bureau ligt. 
Voor het maken van een afspraak of een kijkje in de klas bent u welkom na 
schooltijd. Een afspraak kunt u ook via de mail maken.  
 
De kinderen komen aan het eind van de dag met de leerkracht naar buiten. De 
ouders wachten buiten het hek tot de leerkracht komt zeggen dat de klassen buiten 
zijn en het hek opendoet.  
 
Avondvierdaagse 
Onze school loopt niet mee met de avondvierdaagse. Dit omdat de school geen 
verantwoording kan en wil nemen voor de veiligheid en het welzijn van de kinderen. 
Een aantal ouders van onze leerlingen heeft het initiatief genomen om de 
organisatie op zich te nemen en zo toch collectief mee te doen aan deze activiteit.  
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Communicatie via Social Schools 3.0 
Social Schools 3.0 is ons digitale systeem waarmee wij communiceren met onze 
ouders. Per kind krijgt u een activatiecode waarmee u zich kunt aanmelden. Via 
Social Schools 3.0 ontvangt u de Nieuwsbrief van school en informatie van de klas 
van uw kind. Via Social Schools kunt u ook uw kind ziekmelden of buitengewoon 
verlof aanvragen. De uitnodigingen en het aanmelden voor de oudergesprekken 
gaan via Social Schools en ook de jaaragenda kunt u hier vinden. 
 
In Social Schools kunt u o.a. uw adresgegevens, mailadres en telefoonnummer kwijt. 
Als u dit up-to-date houdt betekent dat dat wij u in noodgevallen kunnen bereiken 
en dat u ook de andere ouders uit de groep kunt bereiken.  
 
Continurooster 
Alle kinderen blijven iedere dag van 08.30 uur tot en met 14.00 uur op school. Zij 
eten ook op school. Doordat ze in hun eigen klas eten, verloopt de dag voor de 
kinderen rustig en gestructureerd. Voor of na de lunch wordt er een half uur buiten 
gespeeld.  
 
Deuren 
Na 8.30 uur is de voordeur dicht en kunt u omlopen via het plein naar de 
achterdeur. U hoeft dan niet aan te bellen bij de voordeur. Het hek naar het plein is 
overdag meestal dicht maar niet op slot.  
 
FFPT 
Aan het begin van het schooljaar organiseert het bestuur een Familie Fiets 
Puzzeltocht. Na de puzzeltocht is er op het plein een hapje en drankje te nuttigen én 
wordt de winnaar van de puzzeltocht bekend gemaakt. De FFPT is een actieve, 
ontspannen en gezellige manier om elkaar aan het begin van het schooljaar te 
ontmoeten. 
 
Financiële bijdragen  
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs, 
beeldende vorming, sport, professioneel overblijven en activiteiten.  

Het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende bedragen afgesproken: 
Ouderbijdrage € 386,- per kind per jaar. Vergoeding voor overblijven € 136,- per kind 
per jaar.  

In totaal gaat het dus om € 522,- per kind per jaar. Als u een machtiging heeft 
afgegeven, wordt het totaalbedrag in twee gelijke termijnen medio november en 
medio februari van uw rekening afgeschreven. Als u nog geen machtiging hebt 
afgegeven, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. U kunt hiervoor contact 
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opnemen met het secretariaat. Indien u geen machtiging heeft afgegeven ontvangt 
u een factuur voor uw administratie.  

Gesprekken 
Intakegesprek 
Dit is voor alle ouders en onze nieuwe leerlingen. Het doel van dit gesprek is een 
eerste kennismaking met de leerkracht van uw kind. In dit gesprek wordt u gevraagd 
hoe u uw kind ziet en wat u van school verwacht. Ook worden er eventuele 
bijzonderheden besproken zodat de leerkracht op de hoogte is.  
 
Sociaal emotioneel gesprek (10 minuten) 
In november vinden deze gesprekken plaats, het gaat dan om het sociaal 
welbevinden en de betrokkenheid van uw kind op school. Vanaf groep 5 komt u 
samen met uw kind naar dit gesprek. De inschrijvingen van deze gesprekken gaan 
via Social Schools. 
 
Voortgangsgesprek (10 minuten) 
Elk jaar vinden deze gesprekken plaats in februari. Dit gesprek staat in het teken van 
de ontwikkeling en resultaten van uw kind. Vanaf groep 5 komt u samen met uw 
kind naar dit gesprek. Aan het eind van het schooljaar kan op uw verzoek of op 
uitnodiging van de leerkracht een eindgesprek plaatsvinden i.v.m. de overdracht 
naar de volgende groep. De inschrijvingen van deze gesprekken gaan via Social 
Schools. 
 
Adviesgesprekken in groep 7 en 8 (15 minuten) 
In groep 7 krijgt uw kind in juli zijn eerste advies voor het voortgezet onderwijs. In 
groep 8 krijgt uw kind in januari zijn definitieve advies. Bij dit gesprek zijn u en uw 
kind beiden aanwezig. De inschrijvingen van deze gesprekken gaan via Social 
Schools. 
 
Gevonden voorwerpen  

Bij de deur aan de achterzijde van de school staat een bak met gevonden 
voorwerpen. Wanneer u iets mist, ligt het waarschijnlijk in die bak. Wilt u als u 
gekeken hebt, de spullen weer terug in de bak doen? Elke week voorafgaand aan 
een vakantie brengen we de overgebleven spullen naar de Kledingbank van 
Amersfoort. 
Gevonden en verloren sieraden, horloges, fietssleutels en waardevolle voorwerpen 
bewaren wij op het secretariaat.  
 

Groepsouders 
Elke groep heeft een of meerdere groepsouders. Een groepsouder helpt de 
leerkracht bij de organisatie van diverse taken zoals: hulp bij uitstapjes van de 
kinderen, ondersteuning bij Sinterklaas, Kerst, paasfeest en de verjaardag van de 
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leerkracht. Wilt u meehelpen met een activiteit/uitstapje of heeft u hierover een 
vraag, neemt u dan contact op met de groepsouder of leerkracht. Ook kunt u met 
vragen bij hen terecht.  
 
Grote rekendag 
Om het jaar doen wij als school mee aan de grote rekendag. Op deze dag zijn wij 
met alle kinderen bezig met activiteiten die met rekenen te maken hebben. 
 
Gymnastiek 
Bij ons op school krijgen alle kinderen les van een vakleerkracht gymnastiek. In de 
kleutergroepen gymmen we op woensdag met de vakleerkracht en op vrijdag met 
de eigen leerkracht een spel-les, een les met toestellen of materialen. Omkleden 
doen de kleuters zelf in de klas. Als ze klaar zijn met omkleden helpen ze een ander 
kind.  Wel vragen we u, i.v.m. de hygiëne, om in ieder geval 
iedere week, na de laatste gymles van uw kind(eren), de tas mee 
naar huis te nemen en de kleding te wassen. U mag natuurlijk 
ook tussentijds de tas pakken om kleding te wassen/wisselen. 
 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen altijd les van een 
vakleerkracht gymnastiek. Zij nemen hun tas met gymspullen 
mee naar de kleedkamer om zich daar om te kleden.  
 
Welke gymkleding? 
T-shirt, korte broek/gympak en gymschoenen met een witte zool. Bootschoenen of 
gymschoenen met klittenband hebben de voorkeur boven veterschoenen. Bij de 
kleuters dragen we de gymschoenen ook overdag in de klas. 
 
Handvaardigheid 
Op de ASV Daltonschool hebben wij een vakleerkracht handvaardigheid. Iedere 
week hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 handvaardigheid. 
 
Huiswerk 
Vanaf groep 5 gaat uw kind structureel wennen aan het krijgen van huiswerk. Dit 
wordt uitgebreid in groepen 6 t/m 8. Zo wordt uw kind voorbereid op het huiswerk 
dat op de middelbare school gegeven wordt en leert uw kind ook plannen. In de 
andere groepen kan incidenteel huiswerk gegeven worden. 
 
Informatiemarkt begin schooljaar 
Aan het begin van het jaar organiseren we één informatiemarkt waar alle ouders 
kunnen komen. Op deze avond zullen de kinderen een belangrijke 
rol op zich nemen. Het ontmoeten van elkaar en daardoor het vergroten van de 
betrokkenheid onderling, verwachten we door een informatiemarkt “nieuwe stijl” te 
vergroten.  
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Jaarfeest 
Elk jaar wordt er een jaarfeest georganiseerd. Het feest 
heeft iedere keer een ander thema. Er worden veel 
verschillende activiteiten georganiseerd waaraan 
kinderen kunnen deelnemen. Het jaarfeest wordt 
georganiseerd door leerkrachten, de Acco en 
groepsouders. Het is een groot feest!  
 
Kangoeroewedstrijd 
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel iedereen op zijn eigen niveau 
te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn.  
Om het jaar doen we mee aan deze wedstrijd in de groepen 3 t/m 8. Het andere jaar 
doen we mee aan de Grote Rekendag (zie aldaar). 
 
Kerst 
Op de donderdagavond vóór de kerstvakantie organiseren wij in elke groep een 
kerstmaaltijd en kerstviering. U wordt hierover ruim van tevoren geïnformeerd.  
 
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende 'week' van tien dagen in 
oktober. Schoolbreed geven we hieraan aandacht en zijn er activiteiten in de 
groepen, zoals het uitnodigen van een bekende kinderboekenschrijfster om te 
vertellen over een actueel kinderboek of een bezoek aan de bibliotheek. 
 
Kinderraad  

Twee keer per maand komt de Kinderraad bij elkaar. De Kinderraad denkt actief 
mee over het reilen en zeilen van de school.  De notulist of een ander lid van de 
Kinderraad houdt u op de hoogte via de Nieuwsbrief zodat u als ouders ook weet 
waar ze mee bezig zijn. 
 
Lestijden 
De lestijden zijn dagelijks van 08.30 uur tot en met 14.00 uur voor alle kinderen. 
 
Luizenouders 
Op school helpen ouders ons met het controleren van de leerlingen op luizen en 
neten. Dit gebeurt na iedere vakantie. 
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Motoriek 
Bij de totaalontwikkeling van 4 t/m 6-jarigen hoort ook de grove 
en fijne motoriek. Deze vaardigheden zijn uiterst belangrijk voor 
het schrijven van cijfers en letters. Op school besteden wij hier 
veel aandacht aan. Wij vragen u dit thuis ook te doen. Pas 
wanneer het kind de gelegenheid krijgt om steeds te herhalen 
zolang hij er zelf plezier in heeft, zal het na verloop van tijd de 
vaardigheden beheersen. 
 
Natuurtuin/ tuinouders 
Op onze school hebben wij een prachtige natuurtuin waarin kinderen volop 
speelmogelijkheden hebben. Een aantal ouders onderhoudt deze iedere laatste 
vrijdag van de maand en op een aantal zaterdagen per jaar. Iedere klas heeft een 
paar tuinouders. 
 
Nieuwsbrief 
Elke maand ontvangt u via Social Schools een digitale Nieuwsbrief. Deze bevat 
informatie over de activiteiten van de afgelopen weken. Ook zijn er iedere keer 
vaste rubrieken als: Daltonvisie, kwaliteitszorg, personeel etc. 
 
Noodtelefoonnummers 
Wilt u ons uw telefoonnummer doorgeven of uw gegevens in Social Schools zetten 
zodat wij u kunnen bereiken indien het nodig is. Wij zetten de telefoonnummers van 
ouders in ons leerlingadministratiesysteem maar deze zijn soms verouderd doordat 
ouders een nieuw telefoonnummer niet aan ons doorgeven. In Social Schools is 
ruimte voor uw telefoonnummer en e-mailadres. Dit kunt u dan zelf up-to-date 
houden zodat wij en de ouders van de klas van uw kind u kunnen bereiken.  
 
Opening Nieuwe Schooljaar 
De eerste dag van het nieuwe schooljaar beginnen we altijd met een centrale 
opening op het schoolplein. De ouders en kinderen verzamelen zich op het plein en 
worden toegesproken en –gezongen door het team. 
 
Paas/Lentefeest 
Op de ASV vieren wij een Paas/Lentefeest. Dit feest vindt meestal plaats op Witte 
Donderdag (de dag voor Goede Vrijdag). Informatie hierover krijgt u natuurlijk van 
tevoren. 
 
Pauzehapje  
In de loop van de ochtend heeft uw kind een kleine pauze waarin hij/zij tijd heeft om 
lekker bij te komen en wat te eten. Het is de bedoeling dat het kind voor deze pauze 
een stukje fruit en wat te drinken meeneemt.  
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Tussen de middag eten de kinderen gezamenlijk hun broodmaaltijd. Voor of na de 
lunch wordt er op het plein gespeeld onder toezicht van de tussenschoolse opvang 
die wordt verzorgd door Brood en Spelen. 
 
Plein  
Wij hebben een prachtig natuurplein. Op dit plein kunnen de kinderen heerlijk 
spelen, wel is er een aantal regels waar ze zich aan dienen te houden. Deze regels 
gelden ook voor de momenten na school als de kinderen “vrij spelen” op het plein 
en bij de BSO De Daltons. De pleinregels zijn:  
• We respecteren de natuur en alles wat groeit en bloeit.  
• We respecteren en helpen elkaar.  
• Iedereen mag meedoen.  
• Stokken zijn om mee te spelen.  
• In de zandbak mag volleybal en voetbal gespeeld worden met een zachte bal.  
• We klimmen alleen in bomen die daarvoor aangeduid zijn.  
• We gooien niet met zand, hout of stenen.  
 
Schoolreisje en kamp 
Alle groepen (m.u.v. groep 8) gaan één keer per jaar op schoolreisje. 
U bent als ouder van harte welkom om de kinderen ‘s morgens uit te 
zwaaien. Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar enkele dagen 
op kamp.  
 
Sintviering 
De Goedheiligman vereert de ASV Daltonschool elk jaar met zijn bezoek. Elke groep 
wordt door hem verrast met cadeaus. Vanaf groep 5 helpen wij Sinterklaas hiermee. 
Elk kind koopt m.b.v. een lootje een cadeau voor een ander kind (jaarlijks wordt het 
maximale bedrag hiervoor vastgesteld door de school) en maakt daarbij een gedicht 
en een surprise. 
 
Studiedagen 
Een aantal keer per jaar heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. De 
data vindt u terug in de kalender in Social Schools en op de website. 
 
Uitjes 
Elke groep heeft één of meerdere educatieve uitjes per jaar, bijvoorbeeld naar het 
CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie), de (kinder)boerderij, de bieb of 
het museum. Het uitje verschilt per groep en schooljaar.  
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Vakanties en studiedagen 
 

Studiedag maandag 30 augustus 2021 

Studie dag vrijdag 15 oktober 2021 

Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie : 24 december t/m 07 januari 2022 

Studiedag woensdag 9 februari 2022 

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 04 maart 2022 

Goede vrijdag: 15 april 2022 

Tweede Paasdag: 18 april 2022 

Koningsdag: 27 april 2022 

Meivakantie: 02 t/m 13 mei 2022 

Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag: 06 juni 2022 

Studiedag dinsdag 14 juni 2022 

Zomervakantie: 08 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Verjaardag kind 

Wanneer uw kind jarig is, mag uw kind (op vrijwillige basis) trakteren.  We geven de 

voorkeur aan gezonde traktaties. Als uw kind in een vakantie of weekend jarig is, 

spreek dan met de leerkracht af wat een goede dag is om te trakteren. Heeft uw 

kind een voedselallergie zorg dan dat er een “veilige” traktatie bij de leerkracht is.  

Mocht uw kind ook uitnodigingen willen uitdelen voor een feestje, dan vragen we u 
deze bij de betreffende kinderen thuis te bezorgen en niet op school uit te delen. 
Voor kinderen die niet zijn uitgenodigd is dit anders erg confronterend. 
 
Verlof aanvragen 
Er zijn momenten en omstandigheden buiten de vakanties dat u uw kind niet naar 
school wilt laten gaan. U kunt hiervoor verlof aanvragen. Dat gaat via Social Schools 
met de knop Verlofaanvragen. De aanvraag gaat nadat u hem heeft ingediend 
rechtstreeks naar de directeur die dan wel/niet akkoord geeft. Daarna krijgt u de 
verlofaanvraag met antwoord terug en gaat deze ook direct via Social Schools naar 
de leerkracht. 
 
Verlof aanvragen nog niet leerplichtige kinderen 
Als uw kind nog vier jaar is, is het nog niet leerplichtig. De meeste kinderen bij ons 
op school komen echter wel (vrijwel) iedere dag naar school zodra ze vier jaar zijn. 
Uiteraard kunt u nog wel buiten de schoolvakantie op reis. We vragen dan toch om 
de verlofaanvraag in te dienen zodat niet alleen de leerkracht op de hoogte is dat 
uw kind afwezig is. De werkgeversverklaring etc. kunt u achterwege laten.  
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Let op! De verlofaanvragen kunnen helaas niet via de telefoon ingediend worden 
maar zijn alleen zichtbaar op een computer. 
 
Versiermiddagen 
Vóór de Sint- en Kerstvieringen wordt de school samen met ouders en leerkrachten 
op een middag versierd in Sint- respectievelijk Kerstsfeer. We nodigen u van harte 
uit mee te komen versieren.    
 
Leerlingverslag 
Aan het eind van groep 2 krijgen de kinderen voor het eerst een verslag. Vanaf 
groep 3 krijgen de kinderen in februari en juni een verslag. In het verslag kunt u de 
vorderingen van uw kind lezen, zowel op sociaal- emotioneel als cognitief gebied. 
 
Website en meer… 
Veel actuele informatie vindt u ook op onze website www.asvdaltonschool.nl 
 
Wennen in de onderbouw 
Voordat uw kind op school begint, ontvangt u een 
intakeformulier. Een aantal weken voordat uw kind 
vier jaar wordt, maakt de leerkracht een afspraak voor 
een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek 
worden eventuele bijzonderheden en wenmomenten 
afgesproken. 
 
Na ongeveer 6 weken wordt er een afspraak gemaakt om rustig door te spreken hoe 
de eerste weken op school verlopen zijn. 
 
Wennen in de midden- of bovenbouw 
Komt uw kind van een andere school dan is de kans groot dat hij/zij in de midden- of 
bovenbouw start. Ook voor deze leerling is het leuk om te kijken in welke klas hij/zij 
komt. Uiteraard is uw kind welkom om eens een keer (of meerdere keren) mee te 
draaien in zijn/haar nieuwe klas. Op zo’n manier wordt de overstap van de oude 
naar de nieuwe school misschien wat minder spannend. U kunt dit aangeven bij de 
toekomstige leerkracht van uw kind en de wendag(en) afspreken. 
 
Zindelijkheid 
Het is noodzakelijk dat uw kind zindelijk is en zichzelf kan redden op 
het toilet voordat het op de basisschool komt. Gemakkelijke kleding 
kan daarbij hulp bieden en zekerheid geven aan het kind. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij de leerkracht van uw 
kind. 
 

http://www.asvdaltonschool.nl/
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Wij wensen u en uw kind een fijne schooltijd. 
Graag tot ziens!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet 
Het team van ASV Daltonschool 

 
 

Voor uitgebreide informatie over de school kunt u terecht op de website van de school: 
www.asvdaltonschool.nl 

http://www.asvdaltonschool.nl/

