Informatieboekje
Schooljaar 2021-2022

Welkom op Aboe Daoed!
Uw zoon of dochter is bijna vier jaar en komt bij ons op
school.
Om u een beetje wegwijs te maken, hebben we dit
informatieboekje samengesteld. We hopen u zo voldoende
informatie te geven om uw kind een goede start te laten
maken. Verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids of
u krijgt dit tijdens een informatieavond.
Wij wensen u en uw kind een gezellige en leerzame tijd toe
op Aboe Daoed!

Wendagen
Voordat uw kind echt kan starten op school, hebben we de
zogeheten ‘wendagen’. Dit zijn 4 dagdelen waarop uw kind kennis
kan maken met de school. Hiervoor gelden de volgende tijden:
§ 8.30 u – 11.30 u (graag fruit meegeven)
óf
§ 12.15 u – 14.45 u
In overleg met de leerkracht worden de dagdelen afgesproken.
Hierbij kijken wij naar de behoefte van uw kind.
Als ouder mag u de eerste keer op school even bij uw kind in de
klas blijven (tijdens de Coronapandemie is dit echter niet mogelijk).
Vertel uw kind duidelijk wanneer u hem weer op komt halen. Vier
weken voor de zomervakantie worden er geen wendagen ingepland.
Deze worden uitgesteld tot na de zomervakantie.
De leerkracht heeft een heleboel nieuwe leerlingen, daarom is het
fijn als uw kind:
• Zichzelf aan kan kleden;
• zelfstandig het toilet kan bezoeken;
• handen kan wassen en afdrogen;
• de tas dicht kan doen;
• begint met oefenen om de rits en knopen dicht te krijgen;
• zijn neus kan snuiten.
Uw kind zal zich hier prettig bij voelen, omdat hij dan niet
afhankelijk is van hulp. Daarnaast wordt van uw kind verwacht
zindelijk te zijn voor de wendagen. Dit is een voorwaarde om bij
ons op school te kunnen starten.
Het is belangrijk om te weten dat leerlingen die vanaf januari als
vierjarige op onze school starten, dat zij beginnen in groep 0. Bij de
start van het nieuwe schooljaar zitten ze dan in groep 1. Zodoende
kunnen deze leerlingen 2½ jaar kleuteren om hen een goede basis
te geven voor de rest van hun schoolcarrière.
In zéér uitzonderlijke gevallen kan een leerling wel na 1½ jaar
kleuteren doorstromen naar groep 3. Het zorgteam van de school
neemt hierover een besluit.

De eerste schooldag
De eerste schooldag is altijd een spannend moment, zowel
voor het kind als voor de ouders. Verschillende spulletjes
moeten mee, zoals een broodtrommel voor de boterhammen
en drinken voor tussen de middag.
Onze school is een gezonde school en daarom eten wij in de
kleine pauze alleen fruit of groente en drinken we alleen
water. Tijdens de lunch worden boterhammen gegeten en
mag er melk of water gedronken worden. Voor eventuele
ongelukjes is het handig om in het begin ook wat
reservekleding mee te nemen.
Uw kind heeft al meegedraaid op de wendagen, daarom zal
de eerste schooldag minder spannend zijn.

Tips:
Begin op tijd met het vertellen over de basisschool aan uw
kind. Als hij een ouder broertje of zusje heeft, is uw kind
gelukkig al bekend met het gebouw en de routine. Leg wel
duidelijk uit dat hij niet bij zijn broer of zus in de klas zal
zitten. U kunt met uw kind ook een leuk verhaal lezen over
de basisschool.
Om uw kind te helpen, kunt u ervoor zorgen dat hij spullen
meeneemt die hij zelf kan openen en sluiten. Hierdoor hoeft
hij niet steeds om hulp te vragen. Het is handig als de jas en
spulletjes voorzien zijn van een naam.

Traktaties
Trakteren is altijd leuk! Aboe Daoed is een school met een
islamitische grondslag, om die reden vieren wij geen
verjaardagen.
Uiteraard mag iedere leerling wel eens per jaar trakteren,
bijvoorbeeld bij een gebeurtenis als:
§ het krijgen van een broertje of zusje;
§ het behalen van een zwemdiploma;
§ het behalen van een ander belangrijk doel,
bijvoorbeeld bij de sportclub of Koranles.
Omdat we onze leerlingen zoveel mogelijk stimuleren om
gezond te eten, dienen de traktaties gezond te zijn.
Niet-eetbare traktaties vinden we ook een leuk alternatief!

Gymmen
De leerlingen uit groep 1 en 2 gymmen ook in onze
gymzaal. Zorgt u daarom voor gymschoenen met een
geribbeld zooltje?
De zolen van balletschoentjes zijn erg glad dus niet
geschikt om te gymmen. Het is handig als de schoenen
voorzien zijn van een naam en op school blijven.

Social Schools
Op school communiceren we via Social Schools. Hiervoor
kunt u de app downloaden op uw telefoon, tablet of
computer. U kunt uw kind ziekmelden via Social Schools.
Ook de oudergesprekken worden via deze app ingepland.
Voor het opvragen van een inlogcode en voor meer
informatie hierover, kunt u terecht bij de administratie:
administratie@aboedaoed.nl

Schooltijden
De deuren openen om 08.20 uur. Om 08.30 uur gaat de bel
en starten de lessen. Twee keer per week is er spelinloop
van 15 minuten. Als ouder mag u dan wat langer blijven in
de groep en uw kind begeleiden bij een spel of werkje. Om
geen onderwijstijd te verliezen, is het belangrijk dat ouders
meteen vertrekken bij het horen van de bel. Bijpraten met
andere ouders is heel gezellig en mag alleen buiten het
gebouw om zo de rust te bewaren binnen de school.
De schooltijden voor groep 1 en 2 zijn als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag:

08.30 tot 14.45 uur
08.30 tot 14.45 uur
08.30 tot 14.45 uur
08.30 tot 14.45 uur
08:30 tot 12.00 uur

U brengt uw kind naar de klas via de hoofdingang.
Om 14.45 uur haalt u uw kind weer in de groep op en
gebruikt daarvoor de ingang via het kleine plein.
Ten tijde van de Coronapandemie lopen zaken
bovenstaande mogelijk anders. Hierover, net als over
studiedagen, informeren we u via de nieuwsbrieven en
andere berichten op Social Schools.

Dien Islam
De groepen 1 en 2 krijgen twee keer per week Dien Islam.
Deze les krijgen ze van de godsdienstleerkracht: meester
Abdelhamid. In deze lessen komen verschillende thema’s
aan bod zoals het gebed, Ramadan, de profeten en Hadj.
Aan het begin van ieder thema ontvangt u een nieuwsbrief
met meer informatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u naar
onze schoolgids, deze kunt u vinden op onze website:
www.aboedaoed.nl
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