
Welkomstgids



Coronaregels • Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
• Heeft u of een huisgenoot klachten die passen bij corona?  
Dan blijft u thuis en meldt u dit direct bij school. Uw kind mag dan 
ook niet naar school.
• Ouders mogen niet de school in. Dat kan alleen op afspraak.  
En alleen als u geen klachten heeft.
• Ouders uit groep 1/2 brengen hun kind naar de voetbalkooi  
helemaal rechts op het schoolplein. De juf staat daar van 8.25 tot 
8.35 uur op ze te wachten.
• Als u uw kind komt ophalen, dan wacht u bij het hek op het 
schoolplein tot de klas naar buiten komt.
• Houd 1,5 meter afstand van andere ouders en van de leerkrach-
ten.
• Kinderen mogen trakteren in de klas. Traktaties moeten verpakt 
zijn.

Kijk altijd in de Overhaal-app voor de meest actuele regels en de 
maatregelen die we hebben genomen in de strijd tegen corona. 
Actuele informatie over Covid-19 staat op de website van de Rijks-
overheid.

In deze welkomstgids staan dingen die u  
vast wilt weten als uw kind voor het eerst 
naar De Overhaal gaat. Helaas gaat alles op 
dit moment een beetje anders dan anders. 
De belangrijkste coronaregels zetten we 
daarom eerst op een rijtje.



Welkom op De Overhaal

De eerste schooldag

De les gaat beginnen

Na de eerste dag

Welkom op De Overhaal

Voordat uw kind voor de allereerste keer het klaslokaal binnen-
loopt, heeft u als ouder* al heel veel informatie over de school 
gekregen. Waarschijnlijk heeft u de schoolgids gelezen, heeft u al 
kennisgemaakt met de directeur (Desi) en heeft u gesproken met 
de juf (Cora of Caroline). Misschien heeft u zelfs de Overhaal app al 
op uw telefoon of tablet geïnstalleerd.

In deze welkomstgids vindt u de belangrijkste informatie nog eens 
op een rijtje. Zo zorgen we voor een goede start op De Overhaal. 
Voor kind, ouder én leerkracht.

* Waar ouder staat, bedoelen we natuurlijk ook ‘verzorger’.

https://www.overhaal.nl/ons-team/
https://www.overhaal.nl/ons-team/
https://www.overhaal.nl/overhaal-app/


De eerste schooldag staat voor de deur. Misschien wordt er bij 
u thuis al lang naar uitgekeken. Of misschien is het toch wel erg 
spannend. In beide gevallen is het fijn voor uw kind (en voor u) 
om vast te weten wat er gaat gebeuren.

De eerste schooldag

In dit hoofdstuk leest u:

• Wat u uw kind meegeeft naar school (en wat niet);

• Welke verkeersregels er gelden op en rond het schoolplein;

• Waar uw kind zijn* jas en tas ophangt en waar hij zijn broodtrom-
mel, drinkbeker en eventueel de overblijftrommel kwijt kan.

* Als we ‘hij’ zeggen, bedoelen we natuurlijk ook ‘haar’



Wat geef ik 
mijn kind mee 
naar school?

Goede voorbereiding is het halve werk. Wat stopt u allemaal in 
de rugtas van uw kind?

• Eten en drinken voor in de klas rond 10.30 uur. Woensdag is ‘gruit-
dag’, dan nemen de kinderen groente en/of fruit mee. Tip: het is 
handig als uw kind de beker en broodtrommel zelf kan openmaken.

• Op dinsdag: gymspullen. Denk aan een shirt, broek of gympakje 
en gympen zonder zwarte zolen. Tip: zorg dat uw kind zich op die 
dag makkelijk zelf aan en uit kan kleden.

• Blijft uw kind tijdens de lunch op school over op maandag, dins-
dag of donderdag? Vergeet dan niet de overblijftrommel met wat te 
drinken en een broodje, fruit of wat anders te eten. Liefst iets  
verantwoords.

• Sommige kinderen zijn erg gehecht aan een knuffel of ander 
speelgoed. Het is niet de bedoeling dat ze dat in de klas meene-
men. Alleen op de laatste vrijdagen voor een schoolvakantie mogen 
de kinderen speelgoed van thuis meenemen naar school, als het 
maar geen computerspelletje is.De eerste schooldag



Hoe breng ik 
mijn kind naar 
school?

De Overhaal is een bijzondere school op een bijzondere plek: het 
landelijk gelegen Krommeniedijk. Een plek waar kinderen in de 
klas uitkijken op pony’s, weilanden en schapen. Maar ook een plek 
die zich niet zo goed leent voor druk verkeer. We moedigen ieder-
een aan om kinderen niet met de auto naar school te brengen.  
Als veel mensen met de auto komen, leidt dat tot onveilige situaties 
voor uw kind, uzelf en onze buren. Kinderfietsen mogen in het rek 
achter de school en op het schoolplein mag niet worden gefietst.

Bent u niet in de gelegenheid om lopend, fietsend, steppend of op 
de brom- of snorfiets te komen? Parkeer uw auto dan op de Uit-
weg. Keer uw auto bij het brengen pas nȧdat de kinderen in de klas 
zitten, dan ontstaan er minder gevaarlijke situaties op de T-kruising 
van de Uitweg en Krommeniedijk. Bij het ophalen keert u om die 
reden juist vóórdat u uw kind ophaalt.

De eerste schooldag



Waar laat ik  
alle spullen?

Vijf minuten voordat de les begint, gaat de eerste schoolbel. De 
kinderen mogen naar binnen. De jas stopt uw kind in de luizen-
zak. Die hangt aan het haakje met de naam van uw kind. De rugtas 
hangt uw kind ook aan dat haakje. 

Het tussendoortje dat u voor uw kind heeft klaargemaakt om in de 
klas op te eten zet uw kind zelf samen met de drinkbeker in het 
karretje dat bij de deur van het lokaal staat. Als uw kind overblijft, 
dan zet hij die broodtrommel en drinkbeker zelf in de koelkast in 
het lokaal met de bouwspullen van groep 1/2.

Uw kind mag in de klas een boekje lezen. Totdat de tweede bel 
klinkt. Dan gaat de les beginnen. 

De eerste schooldag



De les gaat beginnen

U bent natuurlijk heel benieuwd wat uw kind allemaal meemaakt 
op een schooldag. Hier leest u hoe de dagen er in groep 1/2 er 
normaal gesproken uitzien.

Lange schooldagen
We beginnen elke dag met zijn allen in de kring. We zingen het 
ochtendlied, we kijken welke kinderen wel en welke kinderen niet 
aanwezig zijn, we hebben het over de dag en de datum en doen 
een taal- of een rekenactiviteit.
Daarna gaan we werken in kleine groepjes. Kinderen leren door te 
spelen, te tekenen of te knutselen.

Na het opruimen mogen de kinderen even zelf een boekje lezen 
voordat we samen rond 10.30 uur wat eten en drinken. Nadat we 
op het digibord een les hebben gedaan, is het tijd om buiten te 
spelen. Bij heel slecht weer dansen we of doen we binnen een be-
wegingsspel. Om 12 uur is het alweer tijd om naar huis of naar de 
overblijf gaan.

Lange 
schooldagen



De les gaat beginnen

Schooltijden

Maandag: 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.30 uur 
(juf Cora en juf Revé)

Dinsdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.30 uur 
(juf Cora en juf Revé)

Woensdag: 08.30 - 12.15 uur 
(juf Cora en juf Revé)

Donderdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.30 uur 
(juf Caroline)

Vrijdag: 08.30 - 12.15 uur 
(juf Caroline)

Schooltijden



Het middagprogramma begint om 13.15 uur. We starten weer in 
de kring, kijken of iedereen aanwezig is en doen samen een acti-
viteit. Daarna werken en spelen we in groepjes, voordat we in de 
kring een prentenboek voorlezen. We sluiten de dag af door nog 
even lekker buiten te spelen en om 15.30 uur gaan de kinderen 
weer naar huis.

Dinsdag: gymdag. Op dinsdag gymmen we van 9.00 tot 9.45 in 
de gymzaal van de voormalige Hoeksteen met meester Stephan. 
Daar gaan we met de hele groep met de bus naartoe. De kinderen 
houden hun jas die ochtend aan en wachten in de kring tot het tijd 
is om te gaan.

Korte dagen
Op de korte schooldagen zien de ochtenden er ongeveer uit zoals 
op de lange dagen. Wel staat een Kwink op het programma. Dat is 
een les over emoties en omgaan met elkaar. Korte dagen eindigen 
om 12.15 uur.

Lange en korte
schooldagen

De les gaat beginnen



Overblijven  
en ophalen

Overblijven
Blijft uw kind tussen de middag op school een broodje eten? Geef 
dat dan vooraf aan ons door via mijntso.nl/overhaal. Kinderen van 
alle groepen eten samen. Er zijn altijd ouders aanwezig om op te 
letten. Als iedereen klaar is met eten, dan wordt er gezamenlijk 
buiten gespeeld.

Hoe gaat het met ophalen?
Ouders wachten op het schoolplein tot de kinderen  naar buiten 
komen. Juf Caroline, juf Cora en juf Revé laten de kinderen pas 
gaan als ze u hebben gezien. Geef het van tevoren aan juf door als 
iemand anders uw kind uit school haalt (opa, oma, tante, oom of  
iemand van de buitenschoolse opvang Boefje of ‘t Swaentje  
bijvoorbeeld). Natuurlijk kunt u even vragen aan de juf hoe het is 
gegaan. Wilt u langer met de juf praten? Maak dan een afspraak.

De les gaat beginnen

https://mijntso.nl/overhaal/


Na de eerste dag

Schoolpraat-app 
Heeft u de Schoolpraat-app nog niet geïnstalleerd op uw telefoon of 
tablet? Doe dat dan nu. Anders mist u belangrijk nieuws over bijvoor-
beeld zieke leerkrachten of dingen die uw kind mee naar school moet 
nemen bij speciale projecten. Ook andere informatie, leuke foto’s en 
video’s worden hier gedeeld. Het inplannen van bijvoorbeeld 
10-minutengesprekken gaat ook via de app.  
De Schoolpraat-app is er voor Apple en Android en is te vinden via 
de App-store of de Play-store. U zoekt op ‘Overhaal’ en herkent onze 
app aan het logo. Meer informatie over het gebruik van de School-
praat-app staat op de website van de school. Daar vindt u ook andere 
nuttige documenten, zoals de Schoolgids en verschillende protocol-
len.

Overleg met de leerkracht
Natuurlijk bent u benieuwd hoe het met uw kind op school gaat. Daar-
om nodigen we u twee keer per jaar uit voor een 10-minutengesprek 
op school. In februari en juni. Sommige ouders krijgen in november 
een uitnodiging van Cora, Caroline en Revé om over hun kind te 
komen praten. U kunt altijd een afspraak maken om met de leerkracht 
over uw kind te praten. Aan het begin van het schooljaar is er een  
informatieavond voor ouders van leerlingen uit alle groepen. Daar 
hoort u de plannen voor het komende jaar.

Zo blijft u op 
de hoogte



Na de eerste dag

Ziek of afwezig, allergieën en medicijnen 
Als uw kind niet naar school kan komen, dan meldt u dit tussen 8.00 en 
8.30 uur telefonisch via 075 621 1463. Gebruikt uw kind medicijnen die 
ook onder schooltijd moeten worden gebruikt? Of heeft uw kind een 
allergie? Meld dit dan voor de eerste schooldag bij de leerkracht.

Trakteren
Mag uw kind trakteren op zijn verjaardag? Dan zien we het liefst iets ge-
zonds. Ouders van kinderen in groep 1 en 2 mogen bij de viering zijn.

Uitstapjes
Een paar keer per jaar gaan we met de kinderen op stap. Sint Maarten 
vieren we bijvoorbeeld bij verzorgingshuis Rosariumhorst, we bezoeken 
speciale voorstellingen van Fluxus, we gaan kijken bij de pasgeboren 
lammetjes en natuurlijk is er een schoolreisje. Soms hebben we uw hulp 
nodig bij het vervoer of bij de voorbereiding.

Luizen
We doen ons best om luizen buiten de school te houden. Daarom heeft 
ieder kind een luizentas om zijn jas in te stoppen. Voor een vakantie krijgt 
u die mee naar huis om te wassen. Elke maandag na een vakantie is er 
een luizencontrole. Ook hierbij kunnen we uw hulp gebruiken.



Contact-
informatie

Openbare basisschool De Overhaal

Telefoon: 075 621 14 63
E-mail: info@overhaal.nl
Website: www.overhaal.nl

Krommeniedijk 13
1562 GH  Krommenie

www.overhaal.nl



