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__________________________________________________ 

Contactgegevens 

Basisschool De Ark  023 525 00 33 

Velserstraat 17   www.ark-haarlem.nl 

2023 EA Haarlem  info@ark-haarlem.nl 

 

Coördinator onderbouw Judith Dankelman 

judith.dankelman@salomoscholen.nl 

 

Intern Begeleider Annelie van Es  

annelie.vanes@salomoscholen.nl 

 

Ouderbetrokkenheid  

Wij werken op de Ark met het concept ouderbetrokkenheid 3.0, met als 

voornaamste doel samen verantwoordelijk te zijn voor een optimale 

ontwikkeling van de kinderen.  

 

Informatieavond kleuters dinsdag 10 september 2019 19.30 uur 

 

Startgesprek  

Met ouder(s) en leerkrachten is in de beginperiode een startgesprek. 

Aanmelden voor de gesprekken gaat via Schoudercom. In de 

tussenliggende periodes zijn optionele gesprekken mogelijk.  

 

School-ouder communicatie  

Op De Ark werken we met Schoudercom. Dit is een eenvoudige online 

tool voor school-ouder communicatie. Via deze tool worden o.a. 

oudergesprekken, school/klas agenda, nieuwsbrief en andere informatie 

over de groep gedeeld. Aan het begin van het jaar kunt u uw persoonlijke 

gegevens invoeren.  

 

Leerplicht  

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dat houdt in dat uw kind op de 

reguliere schooltijden aanwezig moet zijn. Voor een aantal speciale 

gelegenheden is het mogelijk verlof aan te vragen. U doet dit door tijdig 

schriftelijk uw verzoek in te dienen bij bouwcoördinator Judith 

Dankelman. 

 

Leerlingvolgsysteem kleuters 

Gedurende de kleuterperiode volgen de leerkrachten de ontwikkeling van 

de kinderen in al haar facetten door te observeren en te registreren. 

Hiervoor maken gebruik van het webbased systeem Kijk!. Op 

systematische wijze verzamelen we informatie over de totale ontwikkeling 

van uw kind. Aan de hand van deze informatie wordt ingespeeld op de 

ontwikkelingsbehoeften van kinderen.  

 

Bereikbaarheidsformulier 

Aan het begin van het jaar ontvangt u het bereikbaarheidsformulier. Wij 

verzoeken u dit zo spoedig mogelijk terug te geven aan de leerkracht, 

zodat wij, indien nodig, u kunnen bereiken.  

 

Jarig 

Als uw kind 5 of 6 jaar wordt, mag hij/zij in de klas een kleine en gezonde 

traktatie uitdelen. Spreekt u van te voren met de leerkracht een datum af, 

waarop de verjaardag gevierd gaat worden? We verzoeken u vriendelijk 

om de uitnodigingen voor partijtjes niet in de klas uit te delen. Eventuele 

allergieën graag doorgeven aan de leerkracht. 

 

10-uurtje/lunch 

's Morgens krijgen de kinderen de gelegenheid iets te drinken (het liefst in 

een beker) en te eten (één gezonde koek of geschild fruit (druiven en 

tomaatjes in de lengte doorgesneden). Graag niet teveel meegeven en 

bekers en bakjes voorzien van naam. Het 10-uurtje blijft in de tas bij de 

kapstok.  

 

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen over. Dit houdt 

in dat de leerkracht om 11.15 uur de kinderen naar het schoolplein 

brengt, waar zij onder leiding van de overblijfkrachten buiten spelen met 

de andere kleutergroepen. Om 11.45 uur worden de kinderen weer door 

de leerkracht opgehaald en wordt er gegeten in de klas. Voor de lunch 

kunt u een theedoek meegeven, die als tafelkleed dient. 
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Gym 

Eén keer in de week gym is er gym van eigen leerkracht en één keer in de 

week gym van vakleerkracht Niek Tammer. De kinderen gymmen in 

ondergoed en op gymschoentjes. Deze bewaren in de klas. Wilt u ervoor 

zorgen dat uw kind soepele gympjes heeft, het liefst met klittenband of 

elastiek? Vermeld daar graag de naam van uw kind op. Het is prettig als de 

kinderen op de gymdagen gemakkelijke kleding en schoenen aan hebben, 

omdat we zoveel mogelijk willen stimuleren dat de kinderen zichzelf 

kunnen aan- en uitkleden. 

 

Speelgoed 

Speelgoed van thuis houden we thuis. Tenzij het bij wennen of op 

‘moeilijke dagen’ om een troostknuffeltje gaat. We hebben elke laatste dag 

voor een vakantie speelgoeddag, dan mag het wel mee. 

 

Engels 

Eén ochtend in de twee weken is er Engelse les. De lessen sluiten aan bij 

de thema’s in de klas. Audrey Krist verzorgt deze lessen.  

 

Muziekles 

Eén ochtend in de week is er muziekles van een muziekdocent. De 

muziekdocenten werken bij het Nederlands symfonieorkest van Hallo 

Muziek. Zij werken volgens de Da Capo methode.  

Twee keer per jaar is er een open les. Dit betekent dat u een les 

meekijkt/doet.  

 

Halen en brengen 

Om 08.20 uur gaat de schooldeur open, zodat u uw kind in de klas kunt 

brengen. Op het moment dat de juf de klas in komt, kunt u rustig afscheid 

nemen van uw kind. Het is de bedoeling dat uw kind op zijn/haar eigen 

stoel in de kring gaat zitten. Er wordt niet in de hoeken gespeeld, ook niet 

door broertjes/zusjes. Om 08.30 uur start de leerkracht met de kring. 

Wilt u buiten de kring afscheid nemen van uw kind. Zo blijft het voor de 

kinderen in de kring overzichtelijk en rustig. Belangrijke mededelingen 

kunt u op een briefje aan de groepsleerkracht geven of in het schriftje 

schrijven dat bij de deur ligt.  

 

Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u uw kind om 14.45 uur ophalen 

op het schoolplein. Elke kleutergroep heeft een vaste ophaalplaats. Op 

woensdag staan we daar om 12.15 uur. Op maandag t/m donderdag lopen 

we, als de school uit gaat, eerst met de groep naar de vaste ophaalplek. 

Pas als de leerkracht de ouder/oppas heeft gezien, mag het kind mee, 

omdat de leerkracht er zeker van wil zijn dat iedereen veilig op de goede 

plek terecht komt. Op vrijdag kunt u uw kind om 12.00 uur bij de klas op 

komen halen. 

 

Buitenschoolse opvang 

Wilt u aan de leerkracht doorgeven wanneer uw kind naar de 

buitenschoolse opvang gaat? Er zijn verschillende instellingen die 

naschoolse opvang verzorgen. In het gebouw hebben we vaste 

ophaalplekken, waar de kinderen zich verzamelen voordat de rest van de 

groep naar huis gaat. 


