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Instroom 4-jarige                              
Kinderen die jarig zijn in augustus en 
september starten direct aan het 
begin van het schooljaar. Voor hen is 
er een wenmoment voor de zomer-
vakantie.  
Kinderen die later in het schooljaar    
4 jaar worden, krijgen van de school 
een uitnodiging per brief op welke 
dag zij instromen in de groep.       
Uitzondering zijn de kinderen die 
eind november en in december jarig 
zijn. Zij stromen in op de eerste 
maandag na de kerstvakantie.                                                                   
Kinderen die 6 weken voor de zomer-
vakantie jarig zijn, stromen nog in 
wanneer de groepsgrootte dat toe 
laat. Anders stromen zij in na de  
zomervakantie. 
Kinderen die in het jaar instromen, 
hebben na 6 weken een gesprek met 
de leerkracht.  

Herfstleerlingen 
Kinderen die jarig zijn in oktober, 
november en december, noemen wij 
herfstleerlingen. Bij deze leerlingen 
wordt er kritisch gekeken of zij wel/
of niet naar de volgende groep gaan. 
Vaak hebben deze leerlingen er 
baadt bij om nog even te ‘rijpen’ in 
de kleuterklas. Hierover wordt u als 
ouder op de hoogte gehouden door 
de leerkracht.  

Schooltijden                             
U mag uw kind gezellig naar binnen 
brengen. Maak het afscheid niet te 
lang. En wilt u buiten niet voor de 
ramen gaan staan, ook niet als u uw 
kind komt ophalen. Dit zorgt voor 
onrust in de klas. 
Om de stroom leerlingen bij binnen-
komst te reguleren komen de kin-
deren op de hieronder beschreven 
manier naar binnen: 

 08.15 uur  Hekken zijn open  

 08.20 uur  De deuren gaan open 
en de kinderen die dat alvast wil-
len, mogen met hun ouders naar 
binnen.  

 08.25 uur  1e bel - de overige kin-
deren komen  naar binnen.  

 08.30 uur  2e bel - de ouders gaan 
de school uit. Start van de lessen. 

Voor de middagen geldt:    

 13.00 uur  Hekken gaan open  

 13.05 uur  De deuren gaan open 
en de kinderen die dat alvast wil-
len, mogen met hun ouders naar 
binnen.  

 13.10 uur  1e bel - de overige kin-
deren komen  naar binnen. 

 13.15 uur  2e bel - de ouders gaan 
de school uit. Start van de lessen. 

 

Belangrijke weetjes 

  Om 12.00 uur en om 15.15 uur ko-
men de kleuters  door de kleuter-
ingang naar buiten 

 De kinderen blijven bij de juf of 
meester, totdat ze hun ouder(s) of 
de oppas zien.  

 Op woensdagmiddag zijn de kin-
deren vrij. We gaan tot 12.15 uur 
naar school. 

 Op donderdagmiddag hebben de 
kinderen van groep 1 geen les.   

 Een aantal vrijdagen in het school-
jaar zijn de kinderen uit de groepen  
1 en 2 de vrijdag vrij. Deze vrijda-
gen staan aangegeven in de school-
kalender.  

Deze krant is speciaal bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van de    
kleuters van onze school. Hierin vindt u allerlei informatie die voor de 
kleuters (en ook voor u) van belang is. Algemene informatie en verant-
woording over de wijze van werken op de PWA vindt u in de schoolgids. 
De schoolgids is te vinden op onze website. Ook ontvangt u elk schooljaar 
een kalender, waarop ook allerlei praktische zaken staan vermeld. 

Kleuterkrant 



 

2 

 

Uw kind kan tussen-de-middag over-
blijven. De TussenSchoolse Opvang 
wordt op de PWA geregeld door 
Brood&Spelen. Brood&Spelen wordt  
gecoördineerd  door mevrouw Sylvia 
van Driesten.  

Inschrijven:                                             
Het inschrijven van uw zoon/ dochter 
voor de TSO kan via 
www.broodspelen.nl/aanmelden.  

Mutaties:                                               
Mutaties kunnen gemaild worden naar                         
administratie@broodspelen.nl of 
pwanijkerk@broodspelen.nl.  

 

Afmelden:                                               
Wilt u, als uw zoon/dochter niet op 
zijn/haar vaste overblijfdag naar de 
overblijf komt,    dit voor `s morgens 
11.00 uur van de overblijfdag te mel-
den bij Sylvia. Is een kind niet afge-
meld . Dan wordt u tussen de middag 
gebeld om navraag te doen of uw kind 
thuis of elders eet. 

Vragen?:                                                
Voor vragen  kunt u contact opnemen 
met Sylvia van Driesten 06-38822156/ 
pwanijkerk@broodspelen.nl,               
en op overblijfdagen tussen 11.30 en 
13.15 uur op school. 

Huisbezoek                                
In de eerste weken na de zomervakan-
tie zal de leerkracht een afspraak ma-
ken voor een huisbezoek. Het doel van 
dit huisbezoek is kennismaken en in-
formatie delen over de school. 
Stroomt uw kind later in het jaar in, 
dan zal de leerkracht telefonisch con-
tact met u opnemen om een afspraak 
te maken. Hierbij wordt ook een mo-
ment afgesproken dat uw kind een 
dagdeel mag komen wennen. 

 
Tussendoortje                                     
Elke maandag mogen de kinderen zen-
dingsgeld meenemen. Per schooljaar 
wordt gekeken voor welk zendingspro-
ject wij gaan sparen.   

Rugzak, tas                                             
Het is fijn als de kinderen een rugzakje 
of een tas meenemen. Hierin kunt u 
het tussendoortje meegeven en wij 
eventueel brieven voor thuis. Deze tas 
kan opgeborgen worden in de tassen-
bakken bij de klas of boven de kapstok. 
Graag voorzien van naam. Wilt u alstu-
blieft ook de naam vermelden op jas-
sen, laarzen, beker, broodtrommel, 
gymschoenen etc. van uw kind? 

Tussendoortje                                     
Halverwege de morgen eten en drin-
ken de kleuters samen in de kring.   
Wilt u uw kind een beker met drinken 
meegeven en een gezond tussendoor-
tje? Wilt u uw kind niet teveel eten 
meegeven.  

 

Agenda                                                  
Korte mededelingen kunt u voor 
schooltijd in de agenda  van de klas 
schrijven.  Zo hebben wij alle tijd en 
aandacht voor de kinderen die vol 
verhalen binnenkomen. Mocht u meer 
uitgebreide zaken willen bespreken, 
wilt u dan ’s middags na schooltijd  
komen of een afspraak te maken.  

     TSO (TussenSchoolse Opvang) 

Verjaardagen                                        
Kinderen die jarig zijn mogen in hun 
groep een traktatie uitdelen. U hoeft 
niet te zorgen voor een traktatie voor 
de leerkrachten. Ieder jaar houden de 
leerkrachten een meester- en juffen-
dag. Een traktatie is iets extra’s, houdt 
u hier rekening mee dat het niet te 
groot wordt. En het liefst trakteren op 
een gezonde traktatie.                      
Voor ideeën kunt u kijken op                    
http://www.gezondtrakteren.nl/ 

Er zijn kinderen die niet zo vaak op 
verjaardagen worden uitgenodigd, 
anderen vaak. Om teleurstellingen te 
voorkomen worden de uitnodigingen 
niet uitgedeeld in de klas. We geven 
er de voorkeur aan dat u als ouder de 
uitnodigingen bij de leerlingen be-
zorgt. Dit geldt ook voor de kerstkaar-
ten. 

 

http://www.broodspelen.nl/aanmelden
mailto:administratie@broodspelen.nl
mailto:pwanijkerk@broodspelen.nl
mailto:pwanijkerk@broodspelen.nl
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Thema’s                                                 
We werken met thema’s die meestal 4 
tot 6 weken duren, afhankelijk van  het 
onderwerp en de periode. En proberen 
de invulling van de thema’s zoveel mo-
gelijk uit de leerlingen zelf te laten ko-
men. De kinderen mogen materiaal 
van thuis meenemen voor het thema. 
Bijvoorbeeld boekjes of attributen die 
erbij horen. Bij elk thema hebben we 
een  ‘thematafel‘, waarop deze spullen 
een plekje krijgen.  Kunt u iets voor ons 
betekenen bij een thema, dan horen 
wij dat graag. 

 
Dagindeling                                            
Om aan de kinderen te laten zien wat 
voor activiteiten er op een dag plaats-
vinden, gebruiken we dagritmekaar-
ten. Op deze kaarten staat afgebeeld 
wat we per dagdeel doen.  

 
Helpende handjes                               
Iedere dag heeft de juf/meester twee 
helpende handjes. Dit zijn kinderen die 
naast de leerkracht mogen zitten en 
haar/hem de helpende hand mogen 
bieden.  

Gym/buitenspelen                                
De groepen 1 en 2 hebben dagelijks 
“gezond bewegen” in het speellokaal 
of buiten op het plein.  

Bij goed weer gaan de leerlingen elke 
dag buiten spelen. Ze spelen buiten 
met materiaal. Kinderen leren te de-
len. Ze leren te wachten tot ze aan de 
beurt zijn en ze leren om samen te 
spelen. Daarnaast is dit een belangrijk 
moment voor de motorische ontwikke-
ling. Wanneer het regent, gaan we niet 
naar buiten, maar naar het speellokaal.                           

Wilt u uw kind op de dag van gym mak-
kelijke schoenen aantrekken, die ze 
zelf aan kunnen doen. En wilt u makke-
lijk aan te trekken gymschoenen aan 
schaffen, bijvoorbeeld met elastiek of 
klittenband en ruwe zolen. De gym-
schoenen blijven op school, zodat we 
als het nodig is vaker in de week kun-
nen gymmen.  Van de groepsleerkracht 
hoort u op welke dag er gym is. 

De gymschoenen moeten voorzien zijn 
van de naam van uw kind. De gym-
schoenen kunnen worden ingeleverd 
bij de leerkracht. De vaste gymdagen 
verschillen per groep. In de gymzaal 
geven we afwisselende lessen: spel, 
materiaal en toestellen, en we gebrui-
ken de ruimte ook voor dans en drama.    

Rapporten/gesprekken                       
Alle leerlingen van de school krijgen 
twee keer per jaar een rapport mee. 
Dit geldt ook voor kleuters. Incidenteel 
kan hiervan afgeweken worden, bij-
voorbeeld als een kind nog maar kort 
op school is. Het doel van het rapport 
is om u als ouder zicht te geven op de 
ontwikkeling van uw kind.  

Voortgangsgesprekken    
Viermaal per schooljaar worden, tij-
dens de 10-minutengesprekken, de 
ouders/verzorgers in de gelegenheid 
gesteld om met de leerkracht te spre-
ken over de vorderingen van uw zoon/
dochter. 

Sommige gesprekken zijn facultatief, u 
kunt dan zelf een gesprek aanvragen, 
of de leerkracht nodigt u uit voor een 
gesprek. U ontvangt daarover informa-
tie per brief. De gesprekken vinden 
meestal plaats in september, novem-
ber, februari en juni.  
Wilt u eerder een keer wat vragen of 
bespreken, maak dan gerust een af-
spraak met de leerkracht.  
 

 

Hulpouders                                     

Veel activiteiten op school kunnen niet 
zonder de inzet en hulp van ouders. 
Vaak kunnen ouders vanuit hun dage-
lijkse werk/hobby op een leuke manier 
de school een handje helpen.   

Door middel van hulpouderliijsten 
kunnen wij gerichter ouders benade-
ren voor het begeleiden van een acti-
viteit.  Daarom vragen wij  ouders de-
ze lijst in te vullen , die in het begin 
van het schooljaar worden meegege-
ven aan de leerlingen.  
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Zindelijk                                
We gaan er vanuit dat leerlingen die bij 
ons op school komen zindelijk zijn en 
zich zelfstandig kunnen redden op het 
toilet. Een ongelukje kan gebeuren. 
Hiervoor hebben we schone kleren op 
school liggen, maar het is ook fijn als 
uw kind schone kleding bij zich heeft. 
Bij een ongelukje is het niet altijd mo-
gelijk dat de leerkracht uw kind ver-
schoond. Het kan dan voorkomen, dat 
u als ouder gebeld wordt om uw kind 
te komen verschonen. Kunnen wij u 
niet bereiken, dan is het handig dat de 
leerkracht de gegevens heeft van fami-
lie/vrienden/kennissen die eventueel 
naar school kunnen komen om uw kind 
te verschonen. Het kan zijn dat uw kind 
nog niet zindelijk is. Bijvoorbeeld door 
een medische oorzaak. In dat geval 
vragen wij u vriendelijk om, voordat 
uw kind op school komt, dit te bespre-
ken met de leerkracht bij wie uw kind 
in de groep komt.  

Hoofdluis                                      
Na elke schoolvakantie worden alle 
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis 
en neten. Dit wordt door verschillende 
ouders gedaan. Zij vormen het luizen-
team. Hoofdluizen kunnen veel last 
veroorzaken, omdat het echte “over-
lopers” zijn. Als er bij een leerling 
hoofdluis wordt gevonden, dan krijgen 
de ouder(s) hiervan bericht. Ook alle 
ouders van leerlingen uit de groep ont-
vangen per mail een mededeling dat er 
in de groep hoofdluis is geconstateerd. 
Als u als ouder zelf hoofdluis bij uw 
kind ontdekt, wilt u  dit dan doorgeven 
aan de groepsleerkracht. 

Schoolverpleegkundige                 
Schoolarts en -verpleegkundige wer-
ken samen en vullen elkaar aan. In 
groep 1 kan er incidenteel een onder-
zoek worden uitgevoerd door de 
schoolarts op verzoek van het consul-
tatiebureau. U krijgt daarover thuis 
bericht. In groep 2 is er een uitgebrei-
der onderzoek, voor alle leerlingen.     
U krijgt hierover thuis bericht.            

 

Foto’s op de site/Facebook 
Om foto’s van uw kind(eren) op onze 
website  te zetten of op onze Face-
bookpagina te plaatsen, heeft de 
school eerst uw toestemming nodig. 
Mocht u, om welke reden dan ook, 
géén toestemming verlenen voor 
plaatsing van foto’s van uw kind(eren), 
dan verzoeken wij u dit aan het begin 
van het schooljaar schriftelijk kenbaar 
te maken bij de directie van school.                                 
De school gaat er vanuit, dat als u niet 
reageert, u toestemming geeft voor 
plaatsing van foto’s van uw kind(eren) 
op de website van de PWA of op onze 
Facebookpagina. 

Kijk geregeld op onze website/Face-
book. Zo blijft u op de hoogte van de 
meest recente ontwikkelingen en   
actuele informatie. 

Contact                                                    

In de wekelijkse nieuwsbrief kunt u 
alle belangrijke informatie vinden. 
Bijvoorbeeld belangrijke data, infor-
matie m.b.t. schoolreisjes, oproepen 
voor hulp van ouders, verslagen van 
bijzondere activiteiten en af en toe 
ook onderwijskundige ontwikkelingen. 
Ook wijzigingen en/of aanvullingen op 
de schoolkalender zullen hierin ver-
meld worden.                                                           

De nieuwsbrief wordt alleen nog via 
de website verstuurd. U kunt zich hier-
voor zelf aanmelden via de website: 
www.pwa-nijkerk.nl/nieuws.                
U ontvangt de nieuwsbrief dan auto-
matisch in uw mailbox op het door u 
opgegeven e-mailadres.                                     
De nieuwsbrief wordt ook op de web-
site gepubliceerd. De schoolgids en de 
jaarkalender zijn ook terug te vinden 
op onze website. Kijkt u regelmatig op 
de site voor de laatste informatie?  

Verder ontvangt u eens in de 2 weken 
een mail van de leerkracht van uw 
kind met informatie over de groep en 
het aanbod in de groep.  

Heeft u na het lezen van deze Kleuter-
krant nog vragen? Dan kunt u natuur-
lijk altijd bij de groepsleerkracht te-
recht. 

 

Bereikbaarheid                                    
Vanaf 08.15 uur en meestal al wat 
eerder zijn de leerkrachten op school 
aanwezig en ook na schooltijd zijn zij 
doorgaans op school te bereiken,   
tel: 033-2453636.  

 

Ziekmelding                                        
Wanneer uw kind niet op school kan 
komen als gevolg van ziekte, bezoek 
aan huisarts, etc. wilt u dit dan voor 
schooltijd telefonisch (033-2453636) 
doorgeven?  

 

Mocht uw kind afwezig zijn en wij 
geen afmelding hebben ontvangen, 
dan zal de school in principe vóór  
9.00 uur contact met u opnemen. 

 

http://www.pwa-nijkerk.nl/index.php?section=2&page=105

