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Betreft: wijziging binnenkomst gr 1-2 schooljaar 2017-2018 
 

 
Vught, 13 juli 2017 

 
 
 
Beste ouders met kinderen in groep 1/2, 
 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen met hun leerkracht en hun groep samen 
naar binnen, zonder ouders. Dit om de veiligheid van alle kinderen te kunnen borgen. Te veel 
volwassenen in de gang van de kleuters maakt het voor kinderen onveilig en moeilijk hun doorgang te 
vinden. Op deze manier is het voor ons en de kinderen mogelijk de dag veilig, rustig en op tijd te starten. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Kinderen verzamelen tussen 8:30 en uiterlijk 8:40 uur op een aangewezen plek op het schoolplein bij 
hun leerkracht. 
 
Tussen de eerste (8:40 uur) en de tweede bel(8:45 uur) gaat uw kind met zijn of haar ‘maatje’, aan de 
hand, in een rij, op het teken van de juf, achter de juf aan naar binnen. De kinderen helpen elkaar, waar 
nodig, met het uitpakken en opbergen van de spullen. 
 
Nieuwe kinderen gaan aan de hand van de juf mee naar binnen en worden geholpen bij het opbergen 
van hun spullen en het vinden van hun plek. Wanneer uw kind dit echter nog erg spannend vindt, kunt 
u gedurende de eerste twee weken met uw zoon of dochter aansluiten in de juiste rij en meelopen. 
 
De laatste leerkracht sluit de buitendeur om 8:45 uur. Laatkomers en hulpouders die in school 
moeten zijn voor tutorlezen e.d., wordt gevraagd om via de hoofdingang de school in te gaan. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn vooral NIET op het raam van de klas te kloppen en ook niet voor de ramen te 
zwaaien zodat wij jullie kinderen in alle rust kunnen ontvangen in de kring en wij ons lesprogramma 
kunnen starten zoals voorgenomen. 
 
Het is fijn wanneer u deze gang van zake van te voren duidelijk bespreekt met uw zoon of dochter zodat 
de kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat van hen verlangd wordt. 
 
We hopen op ieders begrip voor en medewerking aan deze regeling. Mocht u ondanks deze uitleg, 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Directie en leerkrachten van de groepen 1/2 
 


