Informatie voor nieuwe ouders
In dit document vindt u informatie die handig is voor nieuwe ouders. Deze informatie
vindt u uitgebreider terug in onze schoolgids. Alle nieuwe ouders krijgen de schoolgids
eenmalig uitgereikt. Ieder jaar verschijnt er een aangepaste versie van de schoolgids op
onze website, www.obs-driemaster-assen.nl
Gymkleding groep 1/2
In groep 1 en 2 bewegen de kinderen elke dag. De ene keer gaan we buiten spelen, een
andere keer gaan we gymmen. De kinderen moeten altijd hun gymkleding op school
hebben. Dit bestaat uit een korte broek, een t-shirt en gymschoenen. Voor een vakantie
worden de gymkleren altijd mee naar huis gegeven, zodat ze gewassen kunnen worden.
Het is handig om op dat moment ook even de maat van de schoenen te controleren, in
verband met het snelle groeien van de voeten.
Gym groep 3 t/m 8
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen twee keer per week, op dinsdag- en
donderdagmorgen. We verwachten dat de kinderen die ochtenden hun gymspullen mee
van huis naar school nemen. De gymkleren bestaan uit een sportbroek, T-shirt en
gymschoenen met een lichte zool. We vinden het belangrijk dat kinderen vanaf groep 3
na de gym gaan douchen. Ook persoonlijke hygiëne is namelijk een onderdeel van fitheid.
Naast de gymkleren hebben de kinderen dus ook een handdoek nodig, voor in hun
gymtas. Als er medische redenen zijn dat uw kind niet mag douchen op school, vragen wij
u contact met ons op te nemen. Na overeenstemming, kan uw kind dan volstaan met het
wassen van handen, voeten en oksels.
Schooltijden
Elke ochtend gaat de bel om 8.25 uur, elke middag om 13.10 uur.
Iedere groep verzamelt op de afgesproken plaats. Op het teken van de leerkracht
mogen de kinderen mee naar binnen.
In groep 1 en 2 mogen de kinderen naar binnen gebracht worden door hun ouders.
We vragen u het afscheid kort te houden, zodat de juf om 8.30 uur of om 13.15 uur kan
beginnen met de les.
Onze schooltijden zijn als volgt:
Maandag:
8.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
Dinsdag:
8.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Donderdag: 8.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
Vrijdag:
8.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
We verwachten alle kinderen 5 minuten voor aanvang van de lessen op het plein, zodat
ieder met zijn eigen groep naar het lokaal kan gaan.

Verlof aanvragen
Wij verzoeken u afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts altijd zo veel mogelijk buiten
schooltijden te plannen. Voor een afspraak tijdens schooltijd dient u altijd verlof aan te
vragen. Dit formulier kunt u downloaden op onze website (www.obs-driemaster-assen.nl)
of kunt u ophalen bij juf Esther.
Ziek melden
Ziekenmelden kan tussen 8.00 en 8.30 uur via 0592-820530.
Aanspreekbaarheid leerkrachten
Vanaf 8.15 uur lopen alle meesters en juffen op het plein. Heeft u een korte mededeling
voor een van de leerkrachten, dan kunt u deze op dit moment doen. Soms is het nodig om
wat langer in gesprek te gaan. Hiervoor kan dan een afspraak worden gepland.
Plein
Vanaf 8.15 uur zijn de leerkrachten op het plein. Zij zijn dan verantwoordelijk voor het
welbevinden van de leerlingen. ‘s Middags zijn er vanaf 13.00 uur leerkrachten op het
plein aanwezig. Voor 13.00 uur mogen de kinderen niet op het plein. Het plein wordt dan
gebruikt door de overblijf. Kinderen die naar school komen, komen en blijven op het
plein. Honden zijn op ons plein niet toegestaan.
Boekenbeer (groep 1/2 en eerste helft groep 3)
Elke dinsdagmiddag mogen de kinderen een boekenbeer –boek lenen. Dit (prenten)boek
nemen ze mee naar huis in hun boekenbeertas. Thuis kan hier uit voorgelezen worden.
Op dinsdagochtend verwachten we alle boeken weer in hun tas terug op school, zodat ze
’s middags weer een nieuw boek uit kunnen kiezen voor mee naar huis.
Kidsbieb (tweede helft groep 3 t/m groep 8)
Vanaf de tweede helft van groep 3 t/m groep 8 kunnen de kinderen boeken lenen in de
Kidsbieb. Het boek is voor thuis, om te lezen. Het boek moet in een aparte tas mee naar
huis.
Eten en drinken
Elke ochtend rond tien uur eten en drinken we met de kinderen.
Het is de bedoeling dat de kinderen fruit en wat te drinken meenemen in hun tas. Is een
stuk fruit te weinig, dan mag er daarnaast een gezonde boterham gegeten worden. We
hebben afgesproken dat snoep, chocolade, koekjes, en frisdrank niet mee naar school
mag.
Kleuren van de dag
Op onze school heeft iedere dag een kleur. In groep 1/2 leren de kinderen welke kleur
bij welke dag hoort. Met deze kleur werken we vervolgens in alle groepen, bijvoorbeeld

met het werken met het planbord, de dagtaak en de weektaak. Hieronder het overzicht
van de dagen met de bijbehorende kleur:
Maandag = rood
Dinsdag = geel
Woensdag = groen
Donderdag = blauw
Vrijdag = oranje
Zaterdag/zondag = paars
Pompom logeren (groep 1/2)
De kinderen van groep 1/2 hebben een vriendje in de klas, Pompom. Elk weekend gaat
Pompom met een ander kind uit de klas mee logeren. Hij krijgt dan zijn koffertje met
logeerspulletjes mee. In dit koffertje zit ook een logeerboekje. In dit boekje kunt u
samen met uw kind noteren wat jullie het logeerweekend samen met Pompom hebben
gedaan.

