Informatie groep 0/1
Schooljaar 2021-2022

Inleiding
Voor je heb je het informatieboekje van de startbouw. Hierin informeren wij je over allerlei
praktische zaken in de startbouw. 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 huidige Corona pandemie blijven er wellicht zaken die anders lopen dan dat
we gewend zijn of zouden willen.
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 inhaalt. Hier zul je dan bericht over ontvangen via de app.
We hopen dat je, door het lezen van dit informatieboekje, een beeld krijgt van het reilen en
zeilen in de startbouw. Mocht je vragen, zorgen of ideeën hebben dan horen wij dat
natuurlijk graag.

Namens de startbouw unit
Janneke Moeleker
Unitleider
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Wie zijn wij?
We starten dit schooljaar met drie groepen.
Kno je: juf Jacky (maandag t/m vrijdag)
Elmer: meester Thijs (maandag t/m woensdag en vrijdag) en juf Wilma (donderdag ) Ook juf
Monica (LIO student) en juf Jeanne (werk- leren vanuit Pabo Spring) zijn regelmatig in deze
klas.
Floddertje: juf Cindy (maandag t/m woensdag) en juf Mieneke (donderdag en vrijdag)
Juf Mariska vind je hierboven in ons formatieplaatje nog niet terug. Zij is nog aan het
herstellen. We verwachten en hopen dat ze snel zal starten met het oppakken van taken
binnen het kindcentrum..
Daarnaast zal er vier dagen in de week een pedagogisch medewerker aanwezig zijn. Voor
ons is dit meester Bert. Hij zal ons ondersteunen bij workshops en andere activiteiten in de
klas.
Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs is meester Mats. Op de woensdag geeft hij les
aan de startbouw.
Op de BSO zullen de kinderen, a hankelijk van hun groep, worden begeleidt door juf Jolie,
meester Mats, meester Bert en juf Norma.
Naast de vaste leerkrachten zijn er ook regelmatig stagiaires in de klas.
Onderwijsassistenten in opleiding zijn in het kindcentrum aanwezig op maandag en
dinsdag of donderdag en vrijdag. Daarnaast bieden wij Pabo-studenten bij ons in het
kindcentrum een stageplek. Een aantal van hen is een LIO-stagiaire. Deze studenten zijn in de
afrondende fase van hun opleiding en staan veelal zelfstandig voor de groep; natuurlijk wel
onder begeleiding van de groepsleerkracht.
De unitleider voor de startbouw is Janneke Moeleker. Haar werkdagen zijn dinsdag t/m
vrijdag en ze zal zich bezig houden met allerlei zaken die van belang zijn voor de startbouw
en het kindcentrum.
Je kan haar altijd opzoeken op het plein of mailen via jmoeleker@kcsnijders.nl mocht je een
vraag hebben of iets willen bespreken.
De zorg voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben, wordt gecoördineerd door
onze ‘unitleider zorg’ Jeannette Berckenkamp. Zij is van maandag t/m donderdag aanwezig
op het kindcentrum.
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Praktische zaken
School maatschappelijk werk
Onze school maatschappelijk werkster is Sinem Erdogan. Zij biedt kortdurende hulp aan
ouders en kinderen. Zij ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en
problemen die te maken hebben met school, met de opvoeding of de thuissituatie. Je kan
hierbij denken aan
- Vragen over de opvoeding of het gedrag van je kind.
- Problemen in de thuissituatie en/of op het kindcentrum
- Sociale vaardigheden.
- Gescheiden ouders.
- (Rouw)verwerking.
- Hulp bij doorverwijzing.
Voor het maken van een afspraak kan je contact opnemen met het MT-lid ondersteuning
(Jeannette Berckenkamp) of met de leerkracht van je kind. De gesprekken zijn
vertrouwelijk; er wordt altijd met jou besproken wat doorgegeven mag worden aan de
betre ende personen binnen het kindcentrum. Wanneer het nodig is om je kind middels
een aantal gesprekken te begeleiden, gebeurt dit alleen met jouw toestemming.
Ziekmelding en verlof
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om 8.30 uur gaat de deur dicht en gaan we
beginnen. Wil je zorgen dat de kinderen op tijd zijn? Wanneer jouw kind ziek is, vragen wij
je dit door te geven aan de administratie voor 8.20 uur, dit kan via de kindcentrum app of
telefonisch via 070-3077867.
Wil je bezoeken voor de tandarts en de dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen?
Mocht dit niet lukken, dan horen wij graag een dag van tevoren of ’s ochtends wanneer je
kind afwezig is.
Voor speci ieke situaties kun je verlof aanvragen. Dit dien je vroegtijdig bij de directie te
doen. Bij de administratie kan je een verlo ormulier opvragen. Dit moet je invullen en
inleveren. Je krijgt 1 keer per jaar verlof, voor maximaal 5 aaneengesloten dagen. De
verlofregeling geldt ook voor kinderen van 4 jaar en is terug te vinden in de schoolgids. Wij
verlenen geen verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie en tijdens de toets
weken. De toets weken vindt je in het jaaroverzicht in de app.
Corona:
De kinderen uit de startbouw mogen naar school met (milde) klachten. Bij koorts of hevige
klachten moet je kind thuis blijven. Wanneer je kind deze klachten krijgt onder schooltijd
zullen we je bellen om je kind op te komen halen.
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Ben je zelf of is een van je huisgenoten positief getest op Corona, dan moet je kind thuis
blijven.
We vragen je om ons even te bellen wanneer je kind, of iemand anders uit het gezin, positief
getest is.

Hoe informeren we jou?
Informatie via de kindcentrum app —> Onze communicatie verloopt via de app ‘School
app’ Deze kan je zelf downloaden. Vanaf het moment dat je kind 4 jaar is kan je inloggen op
deze app. Je kan hiervoor een handleiding vinden op onze site kcsnijders.nl
Via deze app ontvang je alle algemene kindcentrum mails, mails per unit en per klas.
Daarnaast kan je deze app gebruiken voor het ziekmelding van je kind.
Deze app is belangrijk om te hebben. Lukt er iets niet met de app zoek een van ons dan
even op of mail naar helpdesk@kcsnijders.nl
Schoolgids en informatieboekje —> Zowel de schoolgids als dit boekje kan je
downloaden op onze site
Informatieavonden —> A hankelijk van de huidige situatie zullen deze online plaatsvinden.
Over het algemeen zijn er 2 informatieavonden per schooljaar.
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Social Media —> Je kan ons ook vinden op Facebook, Twitter en Instragram!
Start- en portfoliogesprek —> Gedurende het schooljaar zullen we een startgesprek en een
of meerdere portfolio gesprekken met je plannen. De leerkracht neemt hiervoor zelf het
initiatief.
Vragen, zorgen en ideeën —> Natuurlijk kan het zijn dat je vragen, zorgen of ideeën hebt.
We vinden het heel ijn als je ons dan opzoekt. Je kan altijd een afspraak maken met de
leerkracht van je kind. Daarnaast ben je altijd welkom om Janneke (unitleider) op te zoeken.

Eten en drinken
In de ochtend krijgen de kinderen de tijd om wat te eten en te drinken. Voor het eten kun je
denken aan een stuk fruit of een (gezonde) koek. Natuurlijk houden wij in de gaten of de
kinderen alles opeten en drinken, maar soms zullen we dit over het hoofd zien. Mocht dit te
vaak gebeuren geef ons dan even een seintje.
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Voor ons is het ijn als je de naam van je kind op het eten en drinken zet, zodat wij goed
kunnen zien wat van wie is.
Wij willen je vragen om geen snoep, chips en priklimonade mee te geven.
Om 11.30 uur lunchen de kinderen gezamenlijk in de klas. Ze krijgen dan tijd om hun boterham
op te eten en nog wat te drinken. Bij de lunch zal een medewerker van UP aanwezig zijn. In
principe moeten de kinderen alles opeten wat je meegeeft, tenzij je anders aangeeft (door
bijvoorbeeld een brie je in de broodtrommel te stoppen).

Buitenspelen
Alle kinderen hebben pauze om 11.00 uur. We gaan dan met de kinderen naar het plein of
Buvelio. Daarnaast kunnen de kinderen iedere dag (behalve woensdag) ervoor kiezen een
keer extra buiten te spelen. Regelmatig zullen we tijdens de gesloten stamgroeptijd in de
middag ook nog met de hele klas gaan spelen op het plein of in Buvelio.
Ouderparticipatie
Wij kunnen normaal gesproken goed jullie hulp gebruiken. In de huidige situatie loopt dit
soms wat anders. Onderstaand is het lijstje zoals het ‘normaal’ is. Hoe het er dit jaar uit gaat
zien weten we niet precies, maar als we jullie hulp ergens bij kunnen gebruiken dan zal hier
via de app een oproep voor komen.
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-

Het verlenen van hand- en spandiensten
Helpen bij excursies
Schoonmaken van de klas (einde v.h. schooljaar)
Meedenken over de opzet en organisatie van schoolactiviteiten in de OR
Klassenouder
Helpen met lezen en leestijd
- Helpen in de schoolbibliotheek
- Ondersteunen bij een thema wanneer dit binnen je vak- interessegebied valt.
Luizen
Als wij op het kindcentrum hoofdluis ontdekken bij je kind dan zullen we je dit bij het
ophalen laten weten. Wil je jouw kind dan bij thuiskomst behandelen?
Constateer je thuis hoofdluis, wil je ons dit dan de volgende schooldag of na een vakantie
laten weten. Wil je jouw kind dan direct behandelen.
Heb je vragen over de behandeling van hoofdluis, stel deze dan op het kindcentrum.

Trakteren
Wie jarig is, mag trakteren. Natuurlijk is dit altijd vrijblijvend. Iets kleins (formaat doosje
rozijnen) is ruim voldoende! Het liefst willen wij een gezonde traktatie.
Over het algemeen geven we de traktatie mee naar huis zodat er thuis bepaald kan worden
of het gegeten mag worden.
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Mocht je kind allergisch zijn voor bepaalde producten/ingrediënten, wil je dit dan
doorgeven aan de leerkracht. Samen kan er dan een passende oplossing gezocht worden,
zodat ook jouw kind kan genieten van een (aangepaste) traktatie.
Logopediste
Eind groep 1 begin groep 2 worden kinderen gescreend op stem-, spraak-, taal- en
luistervaardigheden en mondgedrag (duimen).
Dit gebeurt door een logopediste van de GGD. Voorafgaand aan dit bezoek krijgt je van
tevoren een brief.
Roostervrije- en studiedagen
Er zijn dit jaar regelmatig ‘school vrije dagen’. Deze staan allemaal genoteerd in de KC app
onder het kopje agenda. Wanneer in het jaaroverzicht een studiedag staat dan is het
onderwijsdeel van het KC gesloten.
Materialen mee naar school
Kinderen willen graag spullen meenemen naar het kindcentrum. Wanneer het om
‘speelgoed’ gaat, willen we je vragen dit direct weer mee naar huis te nemen na het laten
zien. Wanneer dit niet mogelijk is, bewaren de leerkrachten het op een vaste plek. De
kinderen kunnen er gedurende de dag niet mee spelen.
Wanneer we aan een thema werken, stimuleren we de kinderen om materialen (passend bij
het thema) mee naar school te nemen.
Het is ijn als je met je kind bespreekt of het materiaal geschikt is (niet te kwetsbaar) en of het
voor langere tijd op school kan blijven. Merk alsjeblieft de materialen die mee naar het
kindcentrum gaan met de naam van jouw kind.
Portfolio
Wij werken op het kindcentrum met een digitaal portfolio (Bordfolio).
Alle kinderen hebben regelmatig een voortgangsgesprek met de stamgroepleerkracht.
Hier volgt later meer informatie over.
Na het gesprek met je kind nodigen we jou ook uit voor een (online) gesprek. Ook bij dit
gesprek willen we graag dat je kind aansluit.
Vanuit huis kan je het portfolio van jouw kind bekijken. Als je nog geen account hebt, vraag
dan even aan de leerkracht van jouw zoon/ dochter om deze aan te maken.
Excursies
Normaal gesproken proberen wij een aantal keer per jaar met de kinderen op excursie te
gaan. Je kan hierbij denken aan een bezoek aan het museum, het poppentheater, het strand,
de kinderboerderij of de kinderwerkplaats. Omdat we een aantal keer op excursie gaan
hebben wij er als school voor gekozen niet op ‘gewoon’ schoolreisje te gaan.
Vanwege de huidige pandemie weten we nog niet of en waar we dit jaar heen gaan.
Wanneer we helemaal niet erop uit kunnen zullen we kijken naar de mogelijkheid van
gastlessen van bijvoorbeeld een museum , een theater voorstelling in het kindcentrum of
wat er wel mogelijk is.
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Wanneer we wel op uitje kunnen dan zijn wel altijd op zoek naar extra begeleiding, hier
zullen wij dan een mail over sturen.
Buvelio
Wij spelen bijna iedere dag in Buvelio. Dat is de buurtspeeltuin. Wist je dat deze openbaar
is? Je mag er na schooltijd ook lekker spelen met je kinderen. Je kan lid worden van de
speeltuin, maar ook zonder lidmaatschap mag je naar binnen. Buvelio is ook altijd hard op
zoek naar vrijwilligers. Als je daar interesse in hebt, vraag in de speeltuin dan eens om meer
informatie.
Het werken in groep 0/1
Hoe ziet de dag er uit?
De kinderen komen binnen en beginnen met spelen. De leerkracht heeft verschillend
materiaal klaar gezet.
Daarna gaan we in de kring en starten we samen de dag. We lezen verhalen uit de
kinderbijbel en de kinderen kunnen iets vertellen in de kring.
Gedurende de dag wisselen we af tussen open- en gesloten stamgroeptijd.
Tijdens de open stamgroeptijd mogen de kinderen gaan spelen en werken in alle lokalen
van de startbouw. De kinderen kunnen kiezen waar en waarmee ze gaan spelen. Tussendoor
mogen ze wisselen van lokaal en/of activiteit. Tijdens de open stamgroep zullen er ook
workshops worden aangeboden. Hierbij kun je denken aan een workshop rekenen
(bijvoorbeeld tellen), een workshop koken, schrijfdans, knippen/plakken of bijv. het
oefenen met het schrijven van je naam. In eerste instantie mogen de kinderen vrij kiezen voor
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een lokaal of een activiteit. Natuurlijk houden wij in de gaten waar ze voor kiezen en zullen
we ze stimuleren om af en toe iets nieuws te gaan doen.
Om 11.30 uur is het tijd voor de lunch. De kinderen eten dan samen in de eigen stamgroep
een boterham. Hier is een medewerker van UP bij aanwezig.
In de middag is er weer afwisselend open of gesloten stamgroeptijd. De kinderen kunnen
kiezen om naar een workshop te gaan of om te gaan spelen. Regelmatig gaan we ook nog
even naar buiten.
Om 14.30 uur eindigen we weer in de kring. We bespreken dan gezamenlijk de dag, maken
plannen voor de volgende schooldag en/of we lezen nog even een verhaal.
Thema
Gedurende het schooljaar werken we aan verschillende thema’s. De thema’s worden school
breed ingezet. Dit houdt in dat alle kinderen, van de startbouw tot en met de bovenbouw,
aan hetzelfde thema werken. Een thema duurt over het algemeen van vakantie tot vakantie.
We proberen dan zoveel mogelijk de workshops, groeps- en overige activiteiten aan te
laten sluiten bij het thema. Op deze manier leren de kinderen heel veel over 1 onderwerp. In
de startbouw werken we vaak met een verhalend ontwerp. Dit houdt in, dat we het thema
aanbieden middels een verhaallijn. De kinderen krijgen dan bijv. via brieven of ilmpjes meer
informatie of soms zelfs opdrachten rondom het thema.
.
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. We kijken dan samen wat er mogelijk is.
Wij zullen aan het begin van ieder thema een themabrief opstellen. Op deze manier ben je
goed op de hoogte van ons thema en de daaraan gekoppelde activiteiten.
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Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is een belangrijke vaardigheid voor de kinderen. Naast een praktisch
component, leren we de kinderen hier ook de volgende vaardigheden mee aan:
-

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen.
Naar elkaar luisteren.
Regels toepassen en begrijpen.
Elkaars hulp vragen en accepteren.
Een taak leren overzien.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Tijdens de gesloten stamgroep werken we aan het groepsplan gedrag. We zetten hierbij
o.a. kernre lectie en de methode Leefstijl in. Leefstijl is onze methode voor sociaalemotionele ontwikkeling. Door middel van kleine spelletjes beginnen de lessen, om van
daaruit toe te werken naar de kern. We werken tijdens deze lessen aan het goed omgaan
met elkaar en persoonlijke verzorging. Kinderen hebben bij deze lessen altijd de
mogelijkheid om even niet mee te doen, wanneer ze zich ergens niet prettig bij voelen.
Godsdienst
Onder de gesloten stamgroeptijd zullen we gebruik maken van verhalen uit een
kinderbijbel. We zullen passende verhalen voor de startbouw voorlezen en hier
aansluitende activiteiten bij uitvoeren en liedjes bij zingen. Daarnaast besteden we aandacht
aan verschillende (Christelijke) feesten en vieringen.
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Bewegen
In de startbouw
bewegen we
meerdere keren in
de week. Op
woensdag krijgen
de kinderen gymles
met de hele
stamgroep in de
kleutergymzaal. Dit is
een les van meester
Mats. Op
donderdag geven
wij zelf een
workshop waarbij
de kinderen lekker
kunnen bewegen
(dansen, spelles,
gymmen). De
kinderen kunnen
ervoor kiezen om
naar deze
workshop te gaan.
Natuurlijk zullen wij
de kinderen
stimuleren om hier
regelmatig voor te
kiezen.
Wil je de gymtas op
woensdag
meegeven met je kind? En wil je de gymkleding en gymschoenen voorzien van naam? De
kinderen van de startbouw hoeven het schooltenue nog niet te dragen bij de gymles.
Fijne motoriek
Voor kleuters is het belangrijk om te oefenen met de ijne motoriek. Je kunt hierbij denken
aan knippen, tekenen, spelen met de kralenplank, spelen in het zand, enz. In de klassen is
voldoende materiaal aanwezig om te werken aan de ijne motoriek. Daarnaast zullen wij
iedere week aan alle kinderen motorische oefeningen aanbieden om de ijne motoriek te
stimuleren.
Bibliotheek
Op kindcentrum Snijders hebben wij, in samenwerking met bibliotheek Rijswijk, onze eigen
schoolbibliotheek. Een aantal keren per week zullen wij hier met een groepje leerlingen
naartoe gaan. Zij kunnen dan met hun eigen pasje een boek lenen dat ze graag eens willen

f

f

f

13

lezen of waarvan ze willen dat wij dat gaan voorlezen.
Muziekonderwijs
Veel kinderen vinden zingen en muziek maken leuk om te doen. In de klas zullen we iedere
dag liedjes zingen en regelmatig naar muziek luisteren, Op woensdagochtend krijgen de
kinderen muziekles van een vakdocent.
iPads
Bij ons op school werken we met iPads. De kinderen van groep 2 t/m 8 beschikken over hun
eigen iPad. In de startbouw hebben we een aantal iPads per klas. De iPads zullen, waar ze
van toegevoegde waarde zijn, tijdens de lessen worden ingezet.
Doelen
Gedurende het schooljaar werken wij met de leerlingen aan verschillende doelen. Deze
doelen hebben wij verwerkt in onze leerlijnen. De leerlijnen kan je terugvinden op onze
website. Het werk wat in het portfolio wordt gezet koppelen we aan de doelen uit de
leerlijnen.
Problemen
Wij hopen het niet, maar 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 (Janneke Moeleker).
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Tot slot
We hebben geprobeerd om de belangrijkste dingen op papier te zetten. Het is een heel
pakket geworden. Wellicht is nog niet alles even duidelijk. Mail of bel ons even of zoek ons
op op het plein zodat een van ons duidelijkheid kan geven.
Laten we er samen een gezellig en leerzaam jaar van maken.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de startbouw
Jacky, Wilma, Thijs, Monica, Jeanne, Cindy, Mieneke, Bert, Mats, Mariska en Janneke

Snijders DNA
Wij omringen jou met liefde, betrokkenheid en aandacht;
je mag hier zijn wie je bent.
Wij helpen jou eigenaar te kunnen zijn van jouw ontwikkeling.
Wij geven kinderen, ouders en collega’s het vertrouwen om te
kunnen groeien, ook als het even lastig is.
Wij verwelkomen jou in een veilige en vertrouwde omgeving.
Wij maken plezier met elkaar.
Wij dagen jou uit om in deze rijke speel- en leeromgeving de
volgende stap in jouw ontwikkeling te maken.
Wij helpen jou met het ontdekken, waarderen en benutten van
jouw talenten en kwaliteiten.
Wij nodigen jou uit om fouten te durven maken.
Wij leren van en met elkaar.
Wij bereiden jou voor op de maatschappij van morgen.
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