
 

Informatie nieuwe ouders groep 1 en 2 Willibrordusschool 

Van harte welkom op onze school. We wensen  u en uw kind een fijne en leerzame tijd  toe 
op de Willibrordus. Hieronder vindt u informatie over activiteiten en gewoonten van onze 
kleutergroepen. We hopen met deze informatie te voorkomen dat u voor onverwachte 
situaties komt te staan.  
 
Komt u in de loop van het jaar nog iets tegen wat u mist op deze lijst, dan horen wij dit graag 
van u en kunnen wij de lijst aanpassen. 
 
Onze schooltijden zijn: Maandag , dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.15 

tot 15.15 uur. Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. De 

kinderen zijn op vrijdagmiddagmiddag vrij. Af en toe zijn de kinderen de hele vrijdag vrij. 

Deze data staan in de jaaragenda op Social Schools en de website. 

 

Eten en drinken Wij vragen u de naam van uw kind op beker, bakje, koek en 

fruit te zetten. Geen chocolade of snoepjes meegeven. 

Fruitdag Alle dagen nemen de kinderen fruit en drinken mee. Alleen 

op woensdag mogen de kinderen koek meenemen.  

Overblijf  Uw kind kan tussen de middag op school blijven eten. Er 

komt een overblijfkracht in de klas. Meer informatie en het 

inschrijfformulier vindt u op: 

http://willibrordusbreukelen.nl/School/TSO  

Pindakaas  In verband met allergieën hebben wij de afspraak dat 

kinderen geen pindakaas mee mogen op brood. 

Jassen De jassen hangen in een luizencape, die voor 6 euro te 

bestellen via mbos@willibrordusbreukelen.nl.  

Verjaardag vieren Vanaf 5 jaar mag uw kind zijn/haar verjaardag op school 

vieren. U kunt erbij blijven tot ongeveer 9 uur.  

Wij vragen u te denken aan een gezonde traktatie. 

Verlof Als u verlof wilt aanvragen, dan zijn deze formulieren bij de 

directie te verkrijgen. 

Luizen Na elke vakantie wordt uw kind gecontroleerd op hoofdluis. 

Als u de hoofdluis thuis opmerkt, wilt u dit dan direct 

doorgeven aan de leerkracht. 

Allergieën/ziektes Wij verzoeken u om allergieën en ziektes te bespreken met 

de leerkracht. 

Verjaardag juf De verjaardag van de leerkracht wordt in de eigen klas 

gevierd. De leerkracht zal aangeven op welke datum dit is. 

(zgn. juffendag)  

http://willibrordusbreukelen.nl/School/TSO
mailto:mbos@willibrordusbreukelen.nl


Hulpouders Uw hulp wordt erg op prijs gesteld, per e-mail of Social 

Schools wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 

 

Social Schools Social Schools is een online platform voor scholen. U krijgt 

hiervoor een uitnodiging, zodat u zich kan aanmelden bij de 

klas van uw kind. Via dit platform wordt informatie uit de 

groep gedeeld, maar bijvoorbeeld ook oudergesprekken 

ingepland. 

Ouderportaal ParnasSys Als school maken we gebruik van het ouderportaal van 

ParnasSys. U als ouder krijgt op deze manier inzage in 

gegevens over uw kind. U ontvangt een mail met daarin uw 

gebruikersnaam om in te loggen op het ParnasSys-

ouderportaal. Uw wachtwoord kunt u zelf, eenmalig, 

instellen. 

 

Onder het kopje ‘Personalia’ vindt u de personalia, 

noodnummers en de schoolaanmelding. Mochten er 

wijzigingen met betrekking tot de personalia of 

noodnummers kunt u die via deze pagina doorgeven. 

 

Onder het kopje ‘Medisch’ worden de huisartsgegevens, 

medicijnen, beperkingen, allergie-informatie en overige 

medische achtergrond getoond. Wijzigingen kunnen 

doorgegeven worden aan de school. 

 

Bij ‘Absenties’ worden de absenties, inclusief reden, datum, 

en geoorloofd/ongeoorloofd getoond. 

 

Onder ‘Notities’ zijn na afloop van de oudergesprekken de 

gespreksverslagen na te lezen.  

 

Privacy  Tijdens de intake kunt u het formulier voor de privacy 

invullen. U kunt daarnaast ook via Social Schools aangeven 

wat uw voorkeuren zijn. Zo heeft de leerkracht een duidelijk 

overzicht. 

Klassenouders Per groep vragen wij enkele klassenouders. U kunt zich 

hiervoor bij de leerkracht opgeven.  

Kennismakingsgesprek In september is er voor de ouders een 

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek staat uw kind 

centraal. 

Bewaarmap  Elk kind heeft een bewaarmap, hierin worden alle werkjes 

per thema ingedaan. Aan het einde van het schooljaar krijgt 

uw kind deze map mee naar huis en heeft het een mooi 

aandenken aan de kleuterklas. 

Speelgoeddag Elke laatste dag voor de vakantie mag uw kind speelgoed 

mee naar school nemen. Dit wordt gecommuniceerd via 

Social Schools of de klassenouders. 

Schoolfeest Het schoolfeest is een keer per schooljaar en vindt plaats op 

een avond. Er is voor de ouders allerlei lekkers te verkrijgen, 

wel tegen betaling. Voor de kinderen is dit alles gratis. De 

datum kunt u terugvinden in de jaarplanning. 

Poffertjes Volgens Breukelse traditie gaan we met de hele school in 

oktober poffertjes eten. Als uw kind niet van poffertjes 

houdt, kunt u eventueel iets anders meegeven.  

Herfstwandeling Informatie over de herfstwandeling ontvangt u via Social 

Schools. 



Verschoning Omdat het weleens kan voorkomen dat uw kind een ongelukje 
heeft op school vragen wij uw om een setje kleding in de tas van 
uw kind te doen. 

 

Johannes de Doperparochie: 

Kinderkerstviering in de 

kerk 

Houdt u het parochieblad in de gaten.  

De organisatie hiervan ligt in handen van de kerk. 

Palmpasen 

Goede Vrijdag 

Viering in de kerk. Mededelingen staan in het parochieblad. 

De organisatie hiervan ligt in handen van de kerk. 

Eerste Communie Viering in de kerk. Mededelingen staan in het parochieblad. 

De voorbereiding hiervan ligt in handen van de kerk. 

Vormsel Viering in de kerk. Mededelingen staan in het parochieblad. 

De voorbereiding hiervan ligt in handen van de kerk. 

 

 

Schoolreisje Informatie hierover krijgt u te zijner tijd per mail. Houdt u er 

rekening mee dat de kinderen later op school zijn en 

mogelijk eerder terug kunnen zijn. 

Sinterklaasfeest Dit wordt gevierd onder schooltijd.  

 

Kerstdiner Dit vindt plaats in de avond. De kinderen nemen zelf iets te 

eten mee voor in de klas. Hiervoor hangen inschrijflijsten, 

waarop het mee te brengen eten wordt genoteerd. Voor de 

ouders is er buiten een Kerstborrel. (tegen een kleine 

onkostenvergoeding) 

Nieuwjaarsinloop Op de eerste schooldag in het nieuwe jaar is er voor de 

ouders een samenzijn in de hal met koffie en thee tot 9 uur. 

Carnavalsweek Houdt u de mededelingen op Social Schools in de gaten voor 

eventuele extra activiteiten. (gekke harendag) 

Carnaval Kinderen mogen verkleed komen.  

Pasen Goede Vrijdag en tweede Paasdag zijn de kinderen vrij. 

 

Oud papier actie (OPA) 
(2 à 3 keer per jaar) 

Door middel van een mail wordt uw hulp gevraagd om één of 

meerdere keren per jaar oude kranten op te halen. Als u 

interesse heeft kunt u mailen naar 
rvleeuwen@willibrordusbreukelen.nl  

Vieringen in de aula Er worden regelmatig maandvieringen gehouden in de aula. 

Door de kinderen en voor alle kinderen worden optredens 

verzorgd.  

Vieringen in teken van 

de Advent, Kerst, 

Vasten, Palmpasen, 

Pasen en de afsluitende 

viering van het 

schooljaar (+afscheid 

gr 8) 

Alle kinderen en leerkrachten vieren deze feesten in de aula. 

Deze vieringen vinden plaats onder schooltijd en  worden 

verzorgd door de catechesecommissie.  

 

mailto:rvanleeuwen@willibrordusbreukelen.nl

