
1

grootte dat toelaat. Anders stromen zij in na de 
zomervakantie. Ouders van 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 baat bij nog even te 
‘rijpen’ in de kleuterklas. Hierover wordt u als 
ouder op de hoogte gehouden door de leer-
kracht.

Instroom 4-jarigen 
Kleuters die jarig zijn in augustus en sep- 
tember starten direct aan het begin van het 
schooljaar. Voor hen is er een wenmoment voor 
de zomervakantie. Kinderen die later in het 
schooljaar 4 jaar worden, krijgen van de school 
een uitnodiging per brief op welke dag zij in- 
stromen in de groep. 

Uitzondering zijn 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 zomervakantie 
jarig zijn, stromen nog in wanneer de groeps-
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Schooltijden
U mag uw kind gezellig naar binnen brengen. 
Maak het afscheid niet te lang. Wij willen u vra-
gen om niet bij het raam te gaan staan, ook niet 
als u uw kind komt ophalen. Dit zorgt voor on-
rust in de klas. Om de stroom leerlingen bij bin-
nenkomst te reguleren, komen de kinderen op 
de hieronder beschreven manier naar binnen:

 08.15 uur  Hekken zijn open
 08.20 uur De deuren gaan open
 08.25 uur  1e bel: de kinderen moeten  

naar binnen
 08.30 uur 2e bel: start van de les

 14.15 uur  Einde van de schooldag.  
De kinderen komen door de  
kleuteringang naar buiten.  
Kinderen die naar de BSO  
gaan worden opgehaald bij  
de leerkracht.

   NB: op vrijdag zijn de kleuters  
om 12.00 uur vrij.
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bezoek. Het doel van dit huisbezoek is ken-
nismaken en informatie delen over de school. 
Stroomt uw kind later in het jaar in, dan zal de 
leerkracht telefonisch contact met u opnemen 
om een afspraak te maken. Hierbij wordt ook 
een moment afgesproken dat uw kind een dag-
deel mag komen wennen. 
Start uw kind direct na de zomervakantie, dan 
maakt de leerkracht een afspraak met u zodra 
uw kind gestart is. 

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 delen. 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 ontwikkeling.

Wanneer het regent, gaan we niet naar buiten, 
maar naar het speellokaal. Wilt u uw kind op de 
dag van gym makkelijke schoenen aantrekken, 
die ze zelf aan kunnen doen. En wilt u makkelijk 
aan te trekken gymschoenen aan schaffen, bij-
voorbeeld met elastiek of klittenband en ruwe 
zolen. 

De gymschoenen blijven op school, zodat we 
als het nodig is vaker in de week kunnen gym-
men. De gymschoenen moeten voorzien zijn 
van de naam van uw kind. In de gymzaal ge-
ven we afwisselende lessen: spel, materiaal en 
toestellen, en we gebruiken de ruimte ook voor 
dans en drama.

Tussendoortje
Halverwege de morgen eten en drinken de 
kleuters samen in de kring. Wilt u uw kind een 
beker met drinken meegeven en een gezond 
tussendoortje? Wilt u uw kind niet te veel eten 
meegeven.

Huisbezoek
Voordat uw kind bij ons op school start zal de 
leerkracht een afspraak maken voor een huis-

Thema’s
We werken met thema’s die meestal 4 tot 6 
weken duren, afhankelijk van het onderwerp 
en de periode. De kinderen mogen materiaal 
van thuis meenemen voor het thema. Bijvoor-
beeld 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.

Rugzak/Tas
Het is fijn als de kinderen een rugzakje of een 
tas meenemen. Hierin kunt u het tussendoor-
tje meegeven en wij eventueel brieven voor 
thuis. Deze tas kan opgeborgen worden in de 
tassenbakken bij de klas of boven de kapstok. 
Graag voorzien van naam. Wilt u alstublieft ook 
de naam vermelden op jassen, laarzen, beker, 
broodtrommel, gymschoenen etc. van uw kind?
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Helpende Handjes
Iedere dag heeft de juf/meester twee hel-
pende handjes. Dit zijn kinderen die naast 
de leerkracht mogen zitten en haar/hem 
de helpende hand mogen bieden.

Met behulp van deze kaarten kunnen de kinderen zien wat ze gaan doen.
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Rapporten / gesprekken
   Alle leerlingen van de school krijgen 

twee keer per jaar een rapport mee. 
Dit geldt ook voor kleuters. Inciden-
teel kan hiervan afgeweken worden, 
bijvoorbeeld als een kind nog maar 
kort op school is. 

    Het doel van het rapport is om u als 
ouder zicht te geven op de ontwikke-
ling van uw kind.

Voortgangsgesprekken
   Viermaal per schooljaar worden, 

tijdens de 10-minutengesprekken, 
de ouders/verzorgers in de gelegen-
heid gesteld om met de leerkracht te 
spreken 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 infor-
matie per mail. 

   De gesprekken vinden meestal plaats 
in september, november, februari en 
juni. Wilt u eerder een keer wat vragen 
of bespreken, maak dan gerust een 
afspraak met de leerkracht.

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 meesteren juffen-
dag. Een traktatie is iets extra’s, houdt u hier 
rekening mee, door ervoor te zorgen dat de 
traktatie niet te groot wordt. En het liefst trakte-
ren 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 teleur-
stellingen te voorkomen worden de uitnodigin-
gen niet uitgedeeld in de klas. We geven er de 
voorkeur aan dat u als ouder de uitnodigingen 
bij de leerlingen bezorgt. Dit geldt ook voor de 
kerstkaarten.

Zindelijkheid
We gaan ervan uit 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 kle-
ren op school liggen, maar het is ook fijn als uw 
kind schone kleding bij zich heeft. Bij een onge-
lukje is het niet altijd mogelijk dat de leerkracht 
uw kind verschoond. Het kan dan voorkomen, 
dat u als ouder gebeld wordt om uw kind te ko-
men verschonen. Kunnen wij u niet bereiken, 
dan is het handig dat de leerkracht de gegevens 
heeft van familie/vrienden/kennissen die even-
tueel 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 
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dat geval vragen wij u vriendelijk om, voordat 
uw kind op school komt, dit te bespreken 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 “overlopers” zijn. 

Als er bij een leerling hoofdluis wordt gevonden, 
dan krijgen de ouder(s) hiervan bericht. Ook alle 
ouders van leerlingen uit de groep ontvangen 
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.



4

Foto’s op de website en op Facebook
Om foto’s van uw kind(eren) op onze website te 
zetten of op onze Facebookpagina te plaatsen, 
heeft de school eerst uw toestemming nodig. 
Mocht u, om welke reden dan ook, géén toe-
stemming 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.

Contact
In de tweewekelijkse nieuwsbrief kunt u alle 
belangrijke informatie vinden. Bijvoorbeeld be-
langrijke data, informatie m.b.t. schoolreisjes, 
oproepen voor hulp van ouders, verslagen van 
bijzondere activiteiten en af en toe ook onder-
wijskundige ontwikkelingen. 

De schoolgids en de jaarkalender zijn ook      
terug te vinden op onze website. Kijkt u regel-
matig op de site voor de laatste informatie? Ver-
der 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.

Schoolarts
Schoolarts en -verpleegkundige werken samen 
en vullen elkaar aan. In groep 1 kan er inciden-
teel een onderzoek worden uitgevoerd door de 
schoolarts op verzoek van het consultatiebu-
reau. U krijgt daarover thuis bericht. In groep 2 
is er een uitgebreider onderzoek, voor alle leer-
lingen. U krijgt hierover thuis bericht.

Tip
Kijk geregeld op onze website 
(daar kunt u zich abonneren op 
onze nieuwsbrief).
Zo blijft u op de hoogte van de 
meest recente ontwikkelingen en 
actuele informatie.

Colofon
Kleuterkrant is een reguliere uitgave van Kindcentrum PWA in Nijkerk.
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Ziekmelding / Afwezig zijn
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.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze 
Kleuterkrant nog vragen? 
Dan kunt u natuurlijk altijd bij 
de groepsleerkracht terecht.


