INFORMATIE OVER DE KLEUTERGROEPEN.
De start:
 Groep A, B, en C zijn heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat er kinderen van
4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de klas zitten. Wij gaan uit van een veilige, vertrouwde en
gezellige sfeer, waarin elk kind zijn plaatsje heeft.
 De leerkrachten willen graag op tijd beginnen:
‘s morgens om 8.30 uur en ‘s middags om 13.00 uur.
 Het is gezellig samen met uw kind even een boekje te kijken. Als
we met een werkje beginnen is het fijn als u even uw kind helpt,
maar laat uw kind het zelf doen.
 Op maandagmorgen praten we met elkaar over het weekend. Bedenk samen met uw
kind alvast wat hij/zij kan vertellen.
Dagindeling

Elke dag is op een vertrouwde manier ingedeeld. Dit is voor de kleuters niet saai, maar
dit geeft ze houvast (voorspelbaar en daardoor veilig).
In de klas hangen dagritme-kaarten.
Daarop kunnen de kinderen (en ouders!) zien, wat ze die dag gaan doen.
8.20 uur: De kleuters mogen met hun ouders naar binnen en gaan op hun stoel zitten.
Blijf er even bij en geef uw kind een gezellige start.
8.30 uur: De school begint, het is fijn als iedereen er dan ook is.
We werken tot ongeveer 10 uur, dan gaan we opruimen en in de kring
zitten. Alle werkjes worden even besproken en vervolgens hebben we een
korte fruitpauze. Daarna gaan we gymen of buitenspelen.
(Of we doen dit in een andere volgorde).
Aan het einde van de ochtend hebben we nog een kringactiviteit: zingen, voorlezen,
spelletje.
 Bij mooi weer hebben we 3x per week buitenpauze met alle kleuters van
groep A, B en C samen. Op maandag, woensdag, vrijdag van 10.15 uur tot
10.35 uur.
 Daarnaast heeft elke groep zijn eigen speeltijden.
12.00 uur :

12.50 uur:

Lunch thuis of overblijven (aanmelden voor het overblijven bij
Kinderstralen kan via een aanmeldformulier van de website van
Kinderstralen)
De kleuters mogen naar binnen met hun ouders. Gezellig een
boekje/werkje bekijken of voorlezen.

13.00 uur:

15.00 uur:


De school begint. In de kring beginnen we met voorlezen, zingen of een
reken- of taalactiviteit. Vervolgens nog een werkje en/of iets kiezen bv.:
bouwhoek, huishoek, spelen, knutselen, op de gang, etc.
Er is ’s middags geen fruitpauze.
Tot morgen allemaal!!

2x per week kijken we naar schooltelevisie: o.a. Koekeloere.
Flap de beer hoort hier ook bij. Flap komt bij alle kinderen een keer
logeren. Flap is het neefje van Flip, die ook bij Koekeloere te zien is.
(Of vaker: bij speciale gebeurtenissen, zoals bruiloft, ziekenhuis,
begrafenis).

Speelgoedochtend:
 Elke vrijdagochtend is het speelgoedochtend.
Engelse kring:
 Op vrijdagochtend is er Engelse les bij de kleuters: op een speelse manier Engels
leren, verstaan en spreken en zingen.
 Een native speaker (juf Robin) verzorgt elke week 45 minuten in elke kleutergroep.
 Zij sluit aan bij de thema’s van de klas en bij de dagelijkse wereld van de kleuter.
Boekenkring:
 Vanaf januari is er op vrijdag- of woensdagochtend een Boekenkring.
 De oudste kleuters mogen dan om de beurt een favoriet prentenboek “voorlezen” in
de kring. En de andere kinderen kunnen vragen stellen of over het boek praten.
 Als er aan het eind van het schooljaar nog tijd is, mogen ook jongere kleuters een
Boekenkring doen.
Goed uitgerust is het halve werk:
 Voor de kinderen is het prettig als ze goed uitgerust zijn en een ontbijt hebben
gehad.
Praktische zaken:
 Aan de eigen kapstok in de gang kunnen de jas en gymtas opgehangen worden.
 Een katoenen gymtas heeft de voorkeur.
 Niet te stugge gymschoenen, die de kinderen zelfstandig aan/uit kunnen doen.
Liefst geen veters. Graag alles voorzien van naam!
 Meegebrachte tassen (voor fruitpauze en overblijven) gaan in de bak op de gang.
 Graag dichte bekers!! (U kunt eventueel schoolmelk van Campina
bestellen).
 Liefst fruit. 1 stuk fruit is voldoende.
 Bij verjaardagen liefst een gezonde traktatie.
Als een kind jarig is, mag u komen en evt. fotograferen.
 Na school lopen de klassen naar hun vaste ophaalplek. De kinderen
wachten bij de leerkracht tot zij worden opgehaald.
 Geeft u het door aan uw kind en leerkracht als iemand anders het kind ophaalt.












Voor vierjarigen is een hele week naar school vaak te veel. In overleg besluiten we
of het kind er al aan toe is om hele dagen naar school te gaan.
Halen en brengen met auto’s: gaarne de Roghorst inrijden ter hoogte van het
tankstation.
Als kinderen niet op school komen, geef dit door.
Elke klas heeft eigen contactouders: zij helpen o.a. bij het coördineren van allerlei
activiteiten, zoals Kerst, schoolreisje, verjaardag juf, projectweek. Maar ook bij het
op weg helpen van nieuwe ouders. Regelmatig worden ouders gevraagd voor
verschillende activiteiten zoals: luizencontrole, boswandeling, pepernoten bakken,
spelletjesochtend etc.
Na elke vakantie is er een luizencontrole. U krijgt bericht van de leerkracht, als er
luizen of neten gevonden worden. Met het verzoek om uw kind zo spoedig mogelijk te
behandelen.
Op woensdag is de school uit om 12.15 uur. ’s Middags zijn de kinderen vrij.
Op vrijdag begint voor de kleuters het weekend om 12.00 uur.
Regelmatig hebben de onderbouwgroepen een hele vrijdag vrij.

Portfolio’s:
 Hierin wordt het werk van de kinderen verzameld.
 Hiervoor willen we graag een foto van ieder kind.
 Twee ouders maken regelmatig nieuwe portfolio’s en helpen om alle werkjes in de
portfolio’s te doen.
De voortgang:
 De leerkrachten houden bij hoe uw kind zich ontwikkelt. De school maakt gebruik van
Kijk!, een leerlingvolgsysteem, waarmee we de totale ontwikkeling van elk kind kunnen
volgen.
 Ook wordt hiermee het welbevinden en de betrokkenheid geobserveerd.
 Welbevinden: zit het kind lekker in zijn vel, geniet het, is het spontaan, straalt het
innerlijke rust uit, heeft het zelfvertrouwen, heeft het goed sociaal contact.
 Betrokkenheid: is het kind geconcentreerd bezig, is het gemotiveerd, actief,
ontdekt het nieuwe mogelijkheden, staat het open voor nieuwe impulsen.
 Onze kleuters leren spelenderwijs. In dat spel zijn zij (en wij)
bezig met taalontwikkeling, voorbereidend lezen, schrijven en
rekenen, het ontwikkelen van motoriek en muzikale vorming.
 Als een kind nieuwsgierig is, gaat het spelend ontdekken, doet het
nieuwe ervaringen op, en ontwikkelt zich dan van peuter naar
kleuter naar schoolkind.
 Zelfredzaamheid is belangrijk voor het zelfvertrouwen: toiletbezoek, kleding,
schoenen, veters.
 U bent altijd welkom een keertje te komen kijken hoe het allemaal gaat (wel op
afspraak).
 U kunt met vragen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Dit kan ook via de email. Ook krijgt u regelmatig informatie via de mail.












Kosteloos materiaal (wc-rollen, eierdozen, wol, etc.) is altijd nodig, maar soms
hebben we al veel. Overleg dan even.
Oudergesprekken en zorg:
In november en maart zijn de 10 minuten gesprekken over uw kind. U krijgt hierover
bericht via de nieuwsbrief.
De leerkracht komt bij elk kind een keer op huisbezoek (op afspraak). We doen dit in
de periode dat het kind aan het wennen is. Zo hebben zowel u als wij de mogelijkheid
om vragen te stellen, zien we waar het kind speelt, eet, slaapt en raakt het kind
meer met ons bekend.
U kunt altijd even met de leerkracht spreken, liefst na schooltijd.
Eén à twee keer per jaar komt de logopediste op school voor de oudere kleuters. U
krijgt van te voren thuis bericht.
Op verzoek (met handtekening ouders) kunnen ook jongere kleuters bekeken worden.
Er komt een jeugdverpleegkundige op school, en de oudste kleuters gaan met hun
ouders naar de schoolarts (het Palet).
Er is een maatschappelijk werkster aan school verbonden.

Overige informatie
 Let op het jaarrooster en de nieuwsbrieven waarin actuele informatie staat.
 Kijk ook regelmatig op de briefjes bij de deur van de klas!
 Alle informatie wordt digitaal verstuurd.
 Twee keer per jaar kunnen ouders in de ALV (Algemene Leden Vergadering)
meepraten over schoolzaken. Ouders van de leerlingen vormen het bestuur.
 Ieder jaar is er een projectweek met de hele school.
Activiteiten door het jaar heen kunnen zijn:
 jam maken
 boswandeling
 leskisten of excursie van het Groene Wiel (School Biologisch Centrum Wageningen)
 pepernoten bakken
 Sinterklaasfeest
 kerstknutselochtend
 kerstdiner
 Piekpresentaties
 naar de bibliotheek
 gezelschapsspelletjes-ochtenden
 naar de kinderboerderij
 projectweek met de hele school
 oudste kleuters gaan op bezoek in groep 3
 schoolreisje
 doorschuifochtend
 verjaardag van de leerkracht
 grote schoonmaakavond
 kraampjesochtend
 en nog heel veel andere leuke dingen!

