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Inleiding 

Voor je heb je het informatieboekje voor de onderbouw. Hierin informeren wij je over allerlei 
praktische zaken in de onderbouw. Wanneer je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt, dan 
kun je uiteraard bij een van de leerkrachten of de unitleider terecht. 

Vanwege de voortdurende Corona pandemie blijven er zaken die anders lopen dan je van ons 
gewend bent. Denk hierbij aan het halen en brengen. In dit informatieboekje hebben  we de stand 
van zaken weergegeven zoals deze bij de start van het schooljaar is. Later in het jaar kunnen 
afspraken weer wijzigen, doordat de veranderde werkelijkheid ons in haalt.  

We vinden het in de onderbouw heel erg jammer dat we door de 1,5 meter afspraak minder contact 
met ouders en/of verzorgers hebben dan we gewend waren. Gezondheid gaat echter boven 
alles! We proberen op verschillende manieren met ouders en/of verzorgers in contact te blijven. 
Denk hierbij aan de kindcentrum-app, brieven of (video) belafspraken. Zit je zelf ergens mee? Blijf er 
niet mee rondlopen, maar neem contact met ons op via de telefoon of e-mail. Op die manier kunnen 
we goed samenwerken om het beste voor je kind te doen! 

Ondanks de ‘nieuwe’ werkelijkheid hopen we op een fijn en leerzaam jaar met elkaar! 

Namens de onderbouw unit 

Jeannette Berckenkamp 
Unitleider  

Het onderbouw team met van links naar rechts en van boven naar beneden: 
Manuela, Jeannette, Pauline, Ymre, Wies, Josje, Inge, Djemi, Anne 
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Wie zijn wij? 
De onderbouw bestaat uit vier stamgroepen; de dappere draken, de blije bevers, de coole kikkers 
en de vrolijke vossen. De volgende leerkrachten zijn er werkzaam: 

• Dappere draken: juf Wies (ma t/m wo), juf Djemi (do/vrij) 

• Blije bevers: juf Josje (ma t/m do), juf Pauline (vrij) 

• Coole kikkers: juf Ymre (ma t/m vrij) 

• Vrolijke vossen: juf Djemi (ma/di), juf Anne (wo t/m vrij) 

Juf Pauline (ma, wo, do) en juf Inge (di/vrij) zijn in de onderbouw aanwezig voor het verzorgen van 
workshops, extra instructiemomenten en ondersteuning voor de hele onderbouw. De 
pedagogisch medewerker in de onderbouw is juf Manuela. Zij is in de middagen aanwezig om 
kinderen bij het leren en spelen te begeleiden en zij is daarmee ook de schakel tussen de 
onderbouw en de naschoolse opvang.  
Naast de vaste leerkrachten zijn er ook regelmatig stagiaires in de klas. Onderwijsassistenten in 
opleiding zijn aanwezig op maandag en dinsdag of op donderdag en vrijdag. Daarnaast bieden 
wij Pabo-studenten bij ons een stageplek.  

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs is meester Robbert. Hij geeft op dinsdag gymles aan de 
kinderen van groep 3 in de kleine gymzaal in het kindcentrum en op woensdag aan de kinderen van 
groep 2. Op vrijdag geeft hij gymles aan de kinderen van groep 2 en 3, in de stamgroep, in de van 
Zweedenzaal. Ook op andere momenten kan groep 2 voor gym kiezen, dit wordt gegeven door 
een van de onderbouw leerkrachten. 

De unitleider voor de onderbouw is juf Jeannette. Zij houdt zich onder andere bezig met allerlei 
zaken die van belang zijn voor de onderbouw. Mocht je vragen hebben of zijn er dingen 
onduidelijk, dan kun je haar altijd even aanspreken, mailen of via de administratie een afspraak met 
haar maken. 
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Unitleider zorg 
De zorg voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben, wordt gecoördineerd door onze 
‘unitleider zorg’, Jeannette Berckenkamp. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is zij 
aanwezig. Zij wordt ondersteund door de co-teachers. Elke unit heeft een co-teacher en voor de 
onderbouw is dat juf Inge.  

School maatschappelijk werk 
Op donderdagmiddag  is Marjorie Amzand bij ons op het kindcentrum aanwezig. Marjorie biedt 
kortdurende hulp aan ouders en/of kinderen. Zij ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor 
allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, met de opvoeding en/of de 
thuissituatie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: 
 - Vragen over de opvoeding of het gedrag van je kind. 
 - Problemen in de thuissituatie of op school. 
 - Hulp bij doorverwijzing. 
 - Gebeurtenissen die een grote impact (kunnen) hebben, zoals een scheiding of      
    overlijden. 
Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met de leerkracht van je kind of met de 
‘unitleider zorg’. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Er wordt altijd met je besproken wat 
doorgegeven mag worden aan de leerkracht. Wanneer het nodig is om je kind in een aantal 
gesprekken te begeleiden gebeurt dit alleen met jouw toestemming. 

Hoe informeren we?  
 - Informatieavond.  
 - Kindcentrumgids – te downloaden op onze website. 
 - Info bulletin - ongeveer 1x per maand. 
                   - Brieven met specifieke unit-/groepsinformatie. 
 - Portfoliogesprek – 2x per jaar. 
 - Facebook www.facebook.com/kcsnijders en Twitter.  
Gedurende het jaar zullen alle brieven per mail uitgaan en zal bijna alle communicatie via de website 
plaatsvinden. Mocht jouw mailadres gewijzigd zijn, wil je dit dan z.s.m. doorgeven aan de 
administratie, zodat je geen informatie hoeft te missen. 

Materialen 
Kinderen willen graag spullen meenemen. Vanwege de Corona 
maatregelen mogen kinderen geen speelgoed meenemen naar het 
kindcentrum. Wil je hierop letten? 
Wanneer we aan een thema werken, stimuleren we de kinderen wel 
materialen mee te nemen. Het is fijn als je met uw kind bespreekt of het 
materiaal geschikt is (niet te kwetsbaar) en of het voor langere tijd op het 
kindcentrum kan blijven. Merk alstublieft ook de materialen die mee gaan! 
De leerkracht zal de materialen in ‘quarantaine’ leggen, voordat deze in de 
groep gebruikt worden. Alle materialen die de kinderen nodig hebben 
in de onderbouw, worden in principe door ons verzorgd. 

Eten en drinken  
De kinderen nemen eten en drinken mee voor de lunch en voor hun 10-
uurtje. Het eten en drinken voor de lunch blijft in de tas op de gang. Voor 
het 10-uurtje zetten de kinderen hun eten en drinken in de ‘kar’ in de klas. Het is fijn als ook deze 
spullen voorzien zijn van een naam. Als kindcentrum hebben wij een adviserende rol als het gaat om 
gezonde voeding. Wij stimuleren dan ook, dat kinderen fruit meenemen als tussendoortje en geen 
chips, snoep of priklimonade. Wil je wat betreft het eten voor de lunch rekening houden met de 
hoeveelheid die uw zoon/dochter op kan. 
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Buiten spelen 
Alle kinderen hebben pauze om 10.15 uur en spelen dan een kwartier buiten. Tussen de middag, na 
de lunch, is er weer gelegenheid tot buitenspelen. We spelen 
dan op het achterplein. De kinderen kunnen ook op 
keuzemomenten naar buiten gaan, dit gebeurt meestal op het 
achterplein. Regelmatig mogen wij ook gebruik maken van 
speeltuin Buvelio.  

Afspraken / brengen en halen 
De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen via de 
achterdeur. Je mag als ouder/verzorger mee tot aan het hek. 
Helaas kun je, vanwege de Corona maatregelen, niet meer het 
plein op of de sluis in. Er is personeel beschikbaar om kinderen 
te begeleiden. Om 8.30 uur gaat de deur dicht en gaan we 
beginnen. Voor de rust in de groep willen wij je echt vragen 
de kinderen op tijd te brengen. Ben je later dan 8.30 bij het 
kindcentrum, of moet je je kind vroegtijdig ophalen, dan kun je 
dat via de voordeur doen.  

Als uw kind ziek is, vragen wij je voor 8.20 uur naar het 
kindcentrum te bellen; 070-3077867. 
Wij willen ook vragen bezoeken voor de tandarts en de dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd 
te plannen. Mocht dit niet lukken, wil je dit dan een dag van tevoren via de mail bij de leerkracht of 
administratie aangeven.  

Wanneer je een dag verlof wilt aanvragen voor je kind, dien je dit vroegtijdig bij de directie te 
doen. Je kunt hiervoor bij de administratie een verlofformulier ophalen. Een kind krijgt 1 keer per jaar 
verlof, voor maximaal 5 aaneengesloten dagen. De verlofregeling geldt ook voor kinderen van 4 
jaar. Wij verlenen GEEN verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie en tijdens de toets 
weken. De data van de toetsweken kunt u vinden in het jaaroverzicht (achterin de kindcentrumgids). 

Luizen 
Vanwege de Corona-maatregelen kunnen wij geen hoofdluiscontroles houden. Wil je zelf alert zijn 
op hoofdluizen bij jouw kind? Helaas komt het nog wel eens voor dat een kind hoofdluis heeft. Als 
wij hoofdluis ontdekken, dan wordt er z.s.m. contact met de ouders opgenomen. Constateer je 
thuis hoofdluis, wil je ons dit dan de volgende dag of na een vakantie laten weten? Heb je vragen 
over de behandeling van hoofdluis, stel deze dan bij de administratie van het kindcentrum.  

Trakteren 
Wie jarig is, mag trakteren. Natuurlijk is dit altijd vrijblijvend. Wij zien graag een kleine traktatie 
(formaat doosje rozijnen) zonder speelgoed. Bij een grote traktatie zorgen wij ervoor dat de 
traktatie mee gaat naar huis en dat thuis bepaald kan worden wat er gegeten wordt. De kinderen 
mogen vanwege de Corona maatregelen niet de klassen rond, zij mogen wel naar de leerkracht 
van de ‘buur’-klas.  

Schoolarts 
In groep 2 of groep 3 (afhankelijk van de leeftijd) krijgt je zoon/dochter een oproep voor de 
schoolarts. Deze kijkt naar de ontwikkeling van de kinderen. Mocht je behoefte hebben aan extra 
contact met de schoolarts, dan kun je dit bij de groepsleerkracht of bij de unitleider aangeven. De 
kinderen worden ook gescreend op stem-, spraak-, taal- en luistervaardigheden en mondgedrag 
(duimen). Dit gebeurt door een logopedist van de GGD. Voor beide bezoeken krijg je van tevoren 
een brief. 
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Overblijven 
De kinderen blijven allemaal in de eigen klas voor de lunch. Een medewerker van de tussen-
schoolse-opvang is hierbij aanwezig. Wanneer je je kind wil ophalen voor de lunch dan kan dat. Wil 
je dit vooraf aan de leerkracht laten weten? Halen en brengen kan dan bij de voordeur. We lunchen 
van 11.30-12.15 uur.  

Roostervrije en Studiedagen 
Ook dit jaar zijn er roostervrije- en studiedagen gepland. De data vind je op het jaaroverzicht 
achterin de kindcentrumgids. Op deze dagen volgen de kinderen geen onderwijs. 

Ouderparticipatie 
Wij vinden het belangrijk ouders te betrekken bij wat er op het kindcentrum gebeurt. Niet alleen 
inhoudelijk, maar ook wat betreft praktische hulp.  
Helaas is dit op dit moment maar zeer beperkt mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. Mocht 
er wel iets mogelijk zijn, dan laten wij dit via de mail of app van het kindcentrum weten.   

Brandmaatjes 
De kinderen hebben een vast maatje in de rij. Dit noemen we het ‘brandmaatje’. Met de 
brandmaatjesrij zorgen wij ervoor, dat we de kinderen snel in de rij het kindcentrum uit kunnen 
krijgen indien nodig. Enkele keren per jaar is er een brandoefening, zodat we voorbereid zijn op 
een eventuele noodsituatie. We gebruiken de brandmaatjesrij ook wanneer we buiten het 
gebouw ‘in de rij’ lopen met de kinderen. 

Contact met leerkracht 
Het is belangrijk elkaar van alles goed op de hoogte te houden. Een gesprek met de leerkracht is 
altijd mogelijk. Wil je een gesprek, maak dan even een afspraak, dan kan de leerkracht de tijd voor 
je nemen. Voorlopig zullen alle gesprekken middels (video)bellen zijn.  

Speel/werktijd en instructie 
Op bijna alle dagen starten de kinderen de dag in de eigen stamgroep (in de kring).  Op een dag 
zijn er drie speel/werktijden (op woensdag zijn dat er twee), twee in de ochtend en één in de 
middag. Tijdens de speelwerktijd zijn dagelijks de instructiemomenten voor groep 3 (taal en 
rekenen), worden er regelmatig workshops gegeven en kan er worden gekozen voor gym en/of 
buiten spelen. De instructiemomenten voor taal en rekenen liggen vast; de kinderen kunnen op dat 
moment niet kiezen. Naast de speel/werktijden, is er ook één of twee keer stamgroeptijd op een 
dag. De kinderen doen dan een activiteit in de eigen stamgroep zoals, leefstijl, levensbeschouwing 
of een activiteit rondom het thema. Verjaardagen worden ook in de eigen stamgroep gevierd. Het 
einde van de dag wordt altijd afgesloten in de stamgroep.  

Taal en thema 
Gedurende het jaar werken we aan verschillende 
thema’s. Een thema duurt over het algemeen van 
vakantie tot vakantie. We proberen dan zoveel als 
mogelijk de groeps- en overige activiteiten bij 
het thema aan te laten sluiten. Op deze manier 
leren de kinderen veel over één onderwerp. Ook 
de woorden en de letters die wij aanbieden aan 
groep 3 zijn gekoppeld aan het thema. 
Regelmatig lezen de kinderen teksten die te 
maken hebben met het thema en de 
aangeboden woorden. Deze teksten gaan mee 
naar huis en kun je ook thuis met de kinderen lezen 
en oefenen. 
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Tijdens een aantal thema’s zullen we ook proberen een leuk uitstapje (passend bij het onderwerp 
en mits te realiseren binnen de Corona maatregelen) te organiseren. Het kan natuurlijk voorkomen 
dat we aan een thema werken waar  je veel vanaf weet, dan horen we dit graag! Wellicht dat je ons 
dan kan helpen met het invullen van activiteiten of het geven van een workshop. 

Taal en Rekenen 
Elke dag hebben de kinderen van groep 3 vaste instructiemomenten voor taal en rekenen. Tijdens 
de taalinstructie leren de kinderen van groep 3 de letters en de woorden die gekoppeld zijn aan 
het thema en doen we verschillende oefeningen en activiteiten met betrekking tot taal en het 
thema. Voor rekenen werken wij met de methode ‘Pluspunt’. Deze methode is erop gericht eerst 
een goed getalbegrip bij kinderen te ontwikkelen. Daarnaast biedt de methode veel 
mogelijkheden voor verrijking en verdieping bij één onderwerp. Naast de vaste instructie 
momenten hebben wij ook instructie ingepland voor kinderen die meer uitdaging in de lesstof 
aankunnen of juist baat hebben bij extra instructie. Ook voor de kinderen van groep 2 zijn er 
wekelijks vaste instructiemomenten voor rekenen en taal.  

Schrijven 
Schrijven vindt in de stamgroep plaats. De kinderen ontwikkelen hun handschrift onder begeleiding 
van de leerkracht. Groep 3 begint met het leren schrijven van de cijfers. Na de herfstvakantie gaan zij 
beginnen met het schrijven van de letters. Groep 2 oefent de (letter)patronen met motorische 
oefeningen; zoals schrijven in zand of scheerschuim en vormen maken van klei. Daarnaast hebben 
we verschillende materialen, waar kinderen mee kunnen werken om de fijne motoriek te stimuleren. 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Tijdens de stamgroeptijd werken we aan het groepsplan gedrag. We zetten hierbij de 
kwaliteitskaartjes en de methode Leefstijl in. Deze methode geeft ons handvatten om te werken aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en -vaardigheden van kinderen. Kinderen hebben bij deze 
lessen altijd de mogelijkheid even niet mee te doen, wanneer ze zich ergens niet prettig bij voelen.  

Godsdienst 
Wij maken gebruik maken van verhalen uit de kinderbijbel om verschillende thema’s met de 
kinderen te bespreken. Deze thema’s hebben wij zelfgekozen en naast de bijbelverhalen, maken de 
kinderen ook kennis met bijpassende liedjes en bieden we verwerkingsactiviteiten aan. Daarnaast 
besteden wij aandacht aan verschillende feesten en vieringen.  

Ontwikkelingslijnen 
Voor de verschillende vakgebieden hebben we diverse ontwikkelingslijnen opgesteld. 
De leerlijnen meten de groei in kennis en vaardigheden, zoals leren schrijven, lezen en rekenen. Er 
zijn ook ontwikkelingslijnen, die meten de groei in de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals 
keuzes maken, samenwerken, onafhankelijk denken en doorzettingsvermogen. De lijnen vatten de 
kerndoelen samen in kindertaal. Er zit een duidelijke opbouw in de lijnen en ieder kind volgt zijn 
eigen leer- en ontwikkelingslijnen. Je vindt de ontwikkelingslijnen op de website onder informatie 
bij het ‘kopje’ bordfolio. 

iPads 
De kinderen van groep 2 t/m 8 beschikken over hun eigen iPad. Wanneer de kinderen binnen 
komen in het kindcentrum, stoppen de kinderen de iPad in hun la. De iPads worden, waar ze van 
toegevoegde waarde zijn, tijdens de lessen ingezet. Aan het eind van de schooldag gaan de iPads 
weer mee naar huis, zodat het leren thuis gecontinueerd kan worden. Wil je er voor zorgen, dat de 
iPads opgeladen op het kindcentrum komen en er geen stickers op de hoes en/of de iPad zelf 
geplakt worden. Voor vragen over de iPad kun je bij de stamgroepleerkracht terecht. 

Bewegen 
In groep 2/3 gaan we meerdere keren in de 
week bewegen. Groep 2 en 3 heeft gymles 
van meester Robbert. Respectievelijk in de 
speelzaal en in de grote gymzaal, de van 
Zweedenzaal. Omdat we met groep 2/3 vaak 
gaan gymmen, kun je de gymtas aan de 
kapstok hangen. Elke vrijdag geven wij de 
gymspullen mee naar huis. Wil je de 
gymkleding (shirtje en broekje) en 
gymschoenen voorzien van naam? De 
kinderen van de onderbouw hoeven het 
kindcentrumtenue nog niet te dragen bij de 
gymles. 

Trias 
Eén keer per week krijgen de kinderen dit jaar weer muziekles van een vakdocent muziek. Juf 
Mieneke werkt nauw samen met Trias om de muzieklessen (inhoudelijk) vorm te geven. Ook geeft 
zij zelf een aantal lessen in de onderbouw. 
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Portfolio 
Alle kinderen hebben regelmatig een voortgangsgesprek met de stamgroepleerkracht. Daarnaast 
heeft de stamgroepleerkracht twee keer per jaar een portfoliogesprek met elk kind. We nodigen 
je binnen twee weken na dit gesprek uit voor een gesprek met jou en het kind samen. Je kunt 
natuurlijk een afspraak maken voor een extra gesprek als je daar behoefte aan hebt. Ook kun je zelf 
thuis met je kind het portfolio bekijken.  

Vragen of zorgen 
Mocht het zo zijn dat je ergens mee zit, praat er dan over met de stamgroepleerkracht van je kind. 
Kom je er niet uit of wil je het liever met iemand anders delen, dan kun je altijd een afspraak maken 
met de unitleider. 
Wellicht is nog niet alles even duidelijk. Kom dan langs, zodat één van ons jouw vragen kan 
beantwoorden. Dat doen wij graag! 

We gaan er met elkaar een mooi en leerzaam jaar van maken! 

De leerkrachten van de onderbouw. 
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