
WELKOM

Voor het eerst naar school is best een spannende stap voor kinderen,
maar zeker ook voor ouders! In deze informatiebrief vindt u alle
informatie over het starten op onze school!

We vinden het als school het allerbelangrijkste dat kinderen met plezier
naar school gaan. Als kinderen zich prettig voelen kunnen ze tot
ontwikkeling komen.

Op Aventurijn geven we eigentijds onderwijs, we vinden het belangrijk om
te kijken wat kinderen nodig hebben en de context waarin zij opgroeien. 

We laten ons inspireren door het concept ervaringsgericht onderwijs.
Betrokkenheid en welbevinden staan centraal. We zorgen voor een rijke
en uitdagende leeromgeving!

We zetten in op een sterke basis en bereiden kinderen voor op een
toekomst, waarbij ook aandacht is voor vaardigheden als creatief
denken, out of the box denken, digitale vaardigheden, samenwerken en
presenteren. 

We begroeten u graag op onze school! 

Edwin Nelemans (directeur) 
 

NIEUW OP SCHOOL

U VINDT ALLE
INFORMATIE

OVER  

STARTEN OP SCHOOL
 

WENMOMENTEN 
 

DE EERSTE PERIODE  
 
 
 



AANMELDEN/
INSCHRIJVEN 

U kunt uw kind bij ons aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen en
in te leveren op school. Wij werken niet met wachtlijsten en hebben altijd
plek om kinderen in te laten stromen. Het is voor onze planning fijn
wanneer u uw kind rond zijn derde verjaardag inschrijft bij ons op school.

Wanneer er een broertje of zusje op school gaat starten moet er ook weer
een inschrijfformulier worden ingevuld.  
 

OPEN DAG,
KENNISMAKEN 

In april organiseren we jaarlijks een
open dag. Voor deze open dag
worden alle kinderen (en ouders)
uitgenodigd die in het
daaropvolgende schooljaar 4 jaar
worden. Tijdens deze open dag kunt u
een kijkje nemen in de groepen en
wat nader kennismaken met onze
school.

Daarnaast is het altijd mogelijk om
een afspraak te maken om kennis te
maken om onze school te leren
kennen. Wij leiden u graag rond en
vertellen u over de ontwikkelingen op
onze school.

KLAAR VOOR DE
START 

Voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt zal de leerkracht contact met u
opnemen. Leerkrachten plannen een afspraak om kennis met u en uw kind te
maken. De leerkracht komt dan op huisbezoek om kennis te maken, het is onze
ervaring dat dit zorgt voor een lage drempel naar school. Tijdens dit bezoek zullen
ook afspraken gemaakt worden over wenmomenten en starten op school. Voordat
een leerling 4 wordt zijn er een aantal wenmomenten op school, deze worden
vaak in overleg met de kinderopvang ingepland. Tijdens het
kennismakingsgesprek krijgt u ook te horen wat uw kind mee moet nemen naar
school en welke routines er zijn. 

Bij het kennismakingsgesprek ontvangt u een intakeformulier, deze vragenlijst
levert u bij de leerkracht in. Nadat uw kind ongeveer 4 weken gestart is op school
wordt u uitgenodigd voor een kort gesprek over de start van uw kind, hierin zal
ook het intakeformulier besproken worden. 



VOOR HET EERST NAAR
SCHOOL

Tijdens de wenmomenten en de eerste periode dat uw kind
op school zit mag u als ouder even mee de klas in als dat
voor uw kind nodig is. Mocht het in de eerste periode nodig
zijn om iets minder uren naar school te gaan dan kunt u
hierover met leerkrachten overleggen. Als dat nodig is zijn
er altijd mogelijkheden! 

Ouders nemen in principe bij de klassendeur afscheid,
kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Een aantal
momenten per jaar is er een inloopmoment ('s morgens of
's middags) zodat u kunt zien waar uw kind in de klas mee
bezig is. 

We kijken graag samen met u wat uw zoon of dochter
nodig heeft. Daarnaast realiseren we ons dat er veel  op u
afkomt als uw kind voor het eerst naar school gaat. Binnen
school zijn altijd ongeschreven regels, gewoonten en
gebruiken. Deze kunnen we niet allemaal in een
informatiebrief vangen. 

Schroom dan ook niet om leerkrachten aan te spreken, een
afspraak te maken en al uw vragen te stellen! 

We kijken uit naar de komst van uw kind!! 
 

SOCIAL SCHOOLS 

We gebruiken social schools als
communicatiemiddel met ouders. Bij de
start van uw zoon of dochter ontvangt u
een activeringscode oor social schools. 

 
Leerkrachten zullen via social schools

wekelijks een groepsbericht plaatsen, de
school nieuwsbrief wordt ook via social
schools verstuurd, daarnaast staat de

schoolagenda in social schools en kunt u
afwezigheid doorgeven. Het is ook
mogelijk om leerkrachten een privé

bericht te sturen.
 

Op onze schoolwebsite
www.bsaventurijn.nl is ook allerlei

informatie te vinden over onze school.
Hier kunt u bijvoorbeeld onze schoolgids

en beleidsplannen nalezen.  


