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Welkom op onze school 

 
Binnenkort wordt uw kind vier jaar, het moment dat hij/zij 
naar de basisschool gaat. Voor uw kind een spannend 
moment, maar ook voor u. Om u en uw kind voor te 

bereiden, willen wij u zoveel mogelijk informatie geven 
over de werkwijze in de groepen 1/2.  
Wij hopen dat dit boekje u daarbij helpt.  
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht 

of de directeur.  
 
Wij hopen dat uw kind een fijne tijd heeft op onze school.  
 

OBS De Kaardebol 

Poelslaan 2a 

4102 KN Culemborg 
 

 

 
Buiten spel 

  



Wennen op de Kaardebol 
 
Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, heeft u een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. De 
leerkracht vertelt tijdens het gesprek hoe een schooldag 
in de kleutergroep eruitziet en spreekt met u enkele 

momenten af waarop uw kind mag komen wennen in de 
nieuwe groep. 
 
In overleg met u worden er wenmomenten afgesproken. 

Uw kind mag de gehele dag komen wennen, maar 
wellicht is het voor uw kind prettiger om eerst een 
gedeelte van de dag te komen. U maakt hierover, in 
samenspraak met de groepsleerkracht, een afspraak. 

 
Onze schooltijden zijn als volgt: 
 
Maandag 8.30- 14.00 uur 

Dinsdag  8.30- 14.00 uur 
Woensdag 8.30- 14.00 uur 
Donderdag 8.30- 14.00 uur 
Vrijdag  8.30- 14.00 uur 

 
Daarnaast hebben de kinderen op jaarbasis een aantal 
dagen vrij. Deze kunt u terugvinden op de jaarkalender 
en op de website. 

                                                                                                                                                                                                                                  
Excursie Museum Elisabeth Weeshuis 

 



Gelijke tijden rooster 

 
Onze school heeft een 5 gelijke dagen rooster. Dit wil 
zeggen dat alle kinderen met de groepsleerkracht op 
school overblijven. Hiervoor nemen de kinderen zelf een 
lunchtrommeltje mee en wat te drinken (liefst in een 

beker). 
 
Ook rondom 10.00 uur is er een klein pauzemoment. U 
kunt uw kind hiervoor een klein hapje meegeven en wat 

te drinken. Denk hierbij aan een stuk fruit, peperkoek, 
snoepgroente of een rijstwafel. Op maandag, woensdag 
en vrijdag hebben wij fruit-dag. Die dag eten we fruit of 
snackgroente. 

 
Als u kind op school komt, zijn er een aantal dingen die 
uw kind zelf moet kunnen: 

• Jas uittrekken en aan de kapstok ophangen. 

• Zelfstandig naar de wc gaan en de billen 
afvegen. (zo goed mogelijk!) 
 

 
Spinnensoep eten bij het project herfst 

 

 

 



Het werken in de groepen 1-2 

 
Spelen is leren, en leren is spelen. Door te spelen leren de 
kinderen allerlei nieuwe dingen en maken ze sprongen in 
hun ontwikkeling. 
 

Op de Kaardebol wordt vanuit de methode Schatkist 3 
aan verschillende thema’s gewerkt. Binnen elk thema 
komen verschillende vakgebieden aan bod. De Kaardbol 
is een VVE school (voor- en vroegschoolse educatie) en 

werkt met een gecertifieerde VVE methode Schatkist 3. 
Dit wil zeggen dat wij in de kleutergroepen versterkt taal- 
en rekenonderwijs aanbieden. De taal- en 
rekenactiviteiten en de ontwikkeling van andere 

vaardigheden worden in de context van de thema’s 
aangeboden aan de hand van leerdoelen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Een dag in groep 1-2 

 Inloop 
Vanaf 08.20 uur is de buitendeur open. De 
kinderen komen zelfstandig binnen. Ze brengen 
hun tas en jas naar de gang. In de klas zoeken 
ze hun plekje inde kring op en mogen een 
boekje pakken om te lezen.  
 

Een paar keer per schooljaar is er inloop voor 
ouders gepland. De kinderen kijken op het 
planbord bij welk (ontwikkeling)materiaal of 
spelletjes ze zijn ingedeeld of plannen zelf een 
werkje. 

  

 

Kringactiviteit 
Elke dag hebben we verschillende 
kringactiviteiten. Naast het vertellen of zingen, 
doen we ook vaak reken- en/of 

taalactiviteiten. 

 

 

 

Werken- spelen 
Tijdens het werken maken we gebruik van een 

planbord. Hierop staan de activiteiten en 
hoeken aangegeven waaruit de kinderen 
kunnen kiezen.  

 

 

 Opruimen 
Aan het eind van een activiteit wordt er door 
de kinderen gezamenlijk opgeruimd. De 
oudere kinderen in de klas helpen de jongere 
kinderen bij het opruimen.  

 

 



 

 

 

 

 

Eten en drinken 
Rond 10 uur hebben we een klein 
pauzemoment.  
 

Tussen de middag eten alle kinderen met de 
leerkracht op school.  
 
Op maandag, woensdag en vrijdag hebben 
wij fruit-dag. Die dag eten we fruit of 

snackgroente. 

 

 

Buitenspel  
We gaan, mits het weer het toelaat, elke dag 
naar buiten om te bewegen en te spelen. 

Buiten kunnen de kinderen onder andere 
spelen met karren, steppen en fietsen, klein 
spelmateriaal zoals springtouwen en klossen. 
Ook doen we verschillende spelletjes en 
kunnen ze in de zandbak spelen. 

Buiten spelen is voor kleuters erg belangrijk. 

 

 

Gym 

Tijdens het gymmen dragen de kinderen 
gymschoenen (liefst met klittenband). Deze 
worden op school bewaard in een bak. De 

kinderen hoeven geen gymkleding aan. 
Vindt u het fijn als uw kind toch in gymkleren 
gymt, dan mag u die meegeven in een tas. 
Uw kind moet zich wel zelfstandig kunnen 
aan- en uitkleden.  

Tijdens de gym maken we gebruik van 
klimtoestellen, klein spelmateriaal en muziek. 
Er zijn afwisselend materiaallessen en 
spellessen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lunch  
Tijdens de lunch eten de kinderen samen met 
de groepsleerkracht. De kinderen brengen zelf 
brood mee (in een trommel) en wat te drinken 
(liefst in een beker).  

De trommels en bekers graag in een tas 
meegeven. De tassen worden in bakken onder 
de kapstok geplaatst.   

 

 

 

Naar huis  
Om 14.00 gaat de school uit. Samen met de juf 
lopen de kinderen naar buiten. Buiten wachten 
de ouders op het plein.  

Wordt uw kind door iemand anders opgehaald 
dan door uzelf? Wilt u dit dan aan de 
leerkracht doorgeven? 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verjaardag  

Jarig zijn is voor kleuters een spannende gebeurtenis. Op 
school besteden wij er in de klas ook aandacht aan. Het 
kind staat die dag in het zonnetje. Kinderen die 4 jaar 
worden vieren hun verjaardag thuis, op de peuter-

speelzaal en/of het kinderdagverblijf. Kinderen die 5 jaar 
of 6 jaar worden vieren hun verjaardag op school in de 
klas. 
Graag van tevoren even overleggen met de leerkracht 

welke dag en tijd het beste uitkomt.  

 

 

 

 

  



Hoe wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden?  
 
Dit gebeurt op verschillende manieren. Naast de 
dagelijkse observaties in de klas hanteren wij de volgende 

leerlingvolgsystemen:  

 
ParnasSys leerlijnen jonge kind.  

Het observatiesysteem heeft acht leerlijnen. De lijnen 

horen bij de leergebieden rekenen, taal, motoriek en spel.  

Er zijn voor ieder half jaar een aantal doelen waarvan het 

wenselijk is dat de kinderen die behalen.  

     

Het volgende halfjaar zijn er nieuwe doelen. De lessen 

tijdens dat half jaar worden afgestemd op de doelen dan 

aan bod komen. Zo zijn we heel doelgericht bezig en is 

het ook erg overzichtelijk. Dit observatiesysteem is 

goedgekeurd door de inspectie. 

 
 

  



Oudergesprekken 

 
Wij rapporteren regelmatig aan de ouders hoe hun kind 
zich ontwikkelt en welke leerresultaten behaald worden.  
 
Aan het begin van elk schooljaar vindt er een 

kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht plaats.  
 
Ouders van vierjarigen die instromen in groep 1-2 hebben 
na ongeveer zes weken een extra oudergesprek. De 

leerkracht geeft dan aan hoe de start van het kind in de 
groep is geweest. Ook willen wij als school graag weten 
hoe het kind en de ouders de school ervaren.  
 

Drie keer per jaar vinden er leerkracht-oudergesprekken 
plaats, twee keer per jaar heeft uw kind voorafgaand aan 
dit gesprek een rapport gekregen. Vierjarigen die 
instromen in groep 1-2 krijgen hun eerste rapport na 

minimaal een half jaar onderwijs.  

 

Communicatie 
 
Op de Kaardebol gebruiken we de app Parro. Dit is een 

app waarmee de groepsleerkracht met de ouders kan 
communiceren.  
In Parro kunt u bijvoorbeeld zelf een afspraak maken voor 
de oudergesprekken of een berichtje achterlaten voor de 

leerkracht.  
Informatie of foto’s vanuit de leerkracht zullen 
voornamelijk via Parro worden gedeeld.  
 

Andere belangrijke informatie zal via de 
mail naar u worden verstuurd.  

  



Tot slot  
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit 
boekje dan horen wij dit natuurlijk graag. 

 
Wij vinden het contact met u erg belangrijk. Er zijn 
verschillende vaste tijden om een (kort) gesprek te 
hebben. Daarnaast stellen wij het erg op prijs als u met 

vragen, opmerkingen en/of problemen bij ons komt. We 
maken dan, als het nodig is, een afspraak. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Schoolreisje 



  

 

Belangrijke gegevens 
OBS De Kaardebol 
Poelslaan 2a 

4102 KN Culemborg 
 
Telefoon:  0345 515459  
Website:  www.kaardebol-culemborg.nl 

Email:  directie.kaardebol@opo-r.nl  

 

Interim directeur  
Ferdinand ter Haar 
 

Teamleider 
Hans Schrijner   h.schrijner@opo-r.nl 
 

Leerkrachten groep 1-2  
Laura Boekema    l.boekema@opo-r.nl 
                                                                             

Onderwijsassistent 1-2 

Maudy van Teffelen  m.teffelen@opo-r.nl 

 

 

Intern begeleider 
Monique van der Minnen  ib.kaardebol@opo-r.nl 
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