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Graag de eerste schooldag meenemen:  
 
 

- Gymspullen: gymtas van school met daarin 
gymschoenen met klittenband of elastiek voorzien van 
naam, makkelijke gymkleding voorzien van naam.  

- Plakboek (een maat groter dan A4) of degene die je het 
afgelopen schooljaar al  had, voorzien van naam. 

- Rapport (niet voor nieuwe leerlingen) 
 

 

 

 



 

Inleiding   

Dit Kleuternieuws is bedoeld om informatie te geven over het 
onderwijs aan uw kind. Zo krijgt u een beeld van het reilen en 
zeilen binnen de kleutergroep.  

Hoe leren kleuters (voor ouders van nieuwe kinderen)  

Uw kind is vier jaar en gaat naar de basisschool. Hoe gaat het 
nu verder op school? Voordat een kind naar school gaat, heeft 
het al veel ervaringen opgedaan. Vanaf de geboorte heeft een 
kind zich steeds verder ontwikkeld. Het heeft leren zitten, 
kruipen, lopen en praten. Het lijkt haast wel of alles vanzelf 
gaat, maar ook de omgeving en de zorg van de ouders werken 
eraan mee dat een kind allerlei activiteiten en vaardigheden 
ontplooit, experimenteert en al handelend de wereld om zich 
heen verkent. Deze ontwikkeling stopt niet ineens als een kind 
naar school gaat. Een kind blijft de wereld om zich heen volop 
ontdekken.  

In groep 1 en 2 wordt die ontwikkeling van de kinderen 
begeleid door de leerkracht. Een kleuter leert vooral door 
(nieuwe) dingen te ontdekken. Door een uitdagende 
leeromgeving te creëren en door veelzijdig materiaal aan te 
bieden, wordt de kleuter uitgedaagd om van alles te gaan 
ontdekken en te ondernemen. De leerkracht begeleidt, 
stimuleert en activeert de kinderen hierbij.  

 

De ontwikkelingsgebieden  
Er wordt aandacht besteed aan de volgende 
ontwikkelingsgebieden: 

● Godsdienstige vorming: de verhalen vertellen uit de Bijbel, 
het praten hierover, zingen, bidden en vieringen.  

● Taal/spraakontwikkeling: kringgesprek, taalkring, 
voorlezen, rijmpjes, raadsels en klankgebaren 



● Computeren op een chromebook: taal, rekenen en 
thema’s. 

● Rekenen: begrippen, tijd, getalbegrip, meten/wegen, 
meetkunde. 

● Sociaal-emotionele ontwikkeling: spelen met elkaar, 
omgaan met meningsverschillen, rollenspellen, 
gezelschapsspelletjes en samen plezier maken.   

● Expressie: werken met allerlei materialen, toneel en dans. 
● Muzikale vorming: maat en ritme ervaren, begrippen die 

bij muziek horen (hard/zacht, vlug/langzaam, 
vrolijk/verdrietig), instrumenten en zingen.  

● Verkeer: kleuters bewust maken van de regels en hun rol 
daarin. 

● Vreedzame school: goed om leren gaan met elkaar op 
diverse manieren. 

● Ontwikkeling van de motoriek: gymmen, spel, buiten 
spelen, tekenen, knippen, plakken en spelletjes.  

● Engels: opvolgen van korte instructies, zingen, tellen, 
groepsspelletjes, basiswoorden bij thema’s.  

● Techniek: samen dingen ontdekken en uitvinden op het 
gebied van techniek. 
 
Voor groep 2 extra: 

● Werken aan een taakkaart. Een aantal middagen gaan ze 
zelfstandig aan een opdracht werken. Deze opdrachten 
staan in hun eigen mapje. D.m.v. smileys vertelt de leerling 
hoe hij de opdracht vond: makkelijk, moeilijk maar met 
een paar tips gelukt of erg moeilijk. 

● Maken van concentratie oefeningen en 
schrijfopdrachten. 

   

De ontwikkeling van een kind 
De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden in het 
leerlingvolgsysteem van de school. Drie keer in het jaar zijn er 
10 minuten gesprekken waarin de ontwikkeling van uw kind ter 
sprake komt. In januari en juni worden alle kleuters getoetst 
met de Cito-toetsen voor taal en rekenen. Daarnaast vullen we 
onze observaties in. Dit observatiesysteem heet KIJK. Voor elke 



vakantie krijgt uw kind zijn of haar plakboek mee naar huis 
met daarin een aantal werkopdrachten zodat u ook kunt zien 
wat u kind al kan op dit gebied.  Na iedere vakantie dan graag 
weer het plakboek inleveren op plek in de gang. 

  

Op taal-, reken- en sociaal gebied werken we in de 
kleutergroepen op drie niveaus.  Kinderen die op rekengebied 
een ontwikkeling doormaken die past bij de leeftijd krijgen een 
basisaanbod. Kinderen die hierin een achterstand hebben 
krijgen extra instructie en hulp van de leerkracht. Als kinderen 
een voorsprong hebben krijgen zij ook extra uitdaging. Per 
ontwikkelingsgebied krijgt uw kind een passend aanbod. 

Schooltijden 
De schooltijden zijn: 8.30 – 14.00 uur. De voordeur van de school 
gaat om 8.20 uur open.  
De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 blijven buiten, 
het kind gaat zelf naar binnen (dit i.v.m. corona) 
De ouders van de nieuwe leerlingen mogen wel naar binnen.  
Na het begroeten gaan de kinderen in de kring zitten en 
pakken ze een boekje. Voor de nieuwe ouders: u kunt dan 
samen met uw kind een boekje lezen. Om 8.30 uur bellen de 
kinderen van de dag. Het is dan de bedoeling dat u afscheid 
neemt van uw kind zodat we met de lessen kunnen beginnen. 
Let u erop dat uw jongere kinderen niet in de hoeken gaan 
waardoor we met een opgeruimde klas kunnen starten. 

Kring  
De ochtend begint in de kring: je belevenissen vertellen, twee 
keer per week naar een Bijbelverhaal luisteren, bidden, 
spelletjes doen, boeken lezen en liedjes zingen. In de kring 
leren de kinderen duidelijk te spreken en naar elkaar te 
luisteren. Om de structuur van de dag aan te geven hangen er 
dagritmekaarten in de klas. Dit zijn plaatjes voor de kleuters, 
waarmee de volgorde van activiteiten worden weergegeven. 



Het dagritme wordt iedere dag in de kring besproken. 
Daarnaast is er ook aandacht voor de volgorde van de dagen, 
maanden, jaren en seizoenen. 

Het planbord  
De kinderen werken met een planbord. Op het planbord 
hangen de kinderen een gekleurd blokje op bij de activiteit die 
ze tijdens de speel-werkles willen doen. De kinderen leren zo 
zelf hun werk te plannen. 

Thema’s  
Kleuters leren spelenderwijs. Door middel van thema’s leren we 
de kinderen van alles over de wereld om hen heen. We werken 
met themahoeken, waar de kinderen door spel leren. 
Bijvoorbeeld bij het thema eten, maken we met elkaar een 
restaurant, waar de kinderen kunnen spelen. In het restaurant 
wordt er veel taal gebruikt, bij bijvoorbeeld het ‘opnemen’ van 
de bestellingen en bij het maken van menukaarten. Er wordt 
gerekend als er betaald moet worden, zo leren de kinderen 
spelenderwijs! Regelmatig bekijken we ook hoe het in de 
werkelijkheid gaat, door bijvoorbeeld bij een thema ook een 
bezoek te brengen. 

 

Leerwand van IPC 

Op de leerwand in de klas kunt u zien wat de kinderen geleerd 
hebben. Loop er met uw kind regelmatig even heen en laat uw 
kind vertellen wat er te zien is. 



 

Nog even wat weetjes 
● Over het ophalen om 14.00 uur: we leren de kleuters dat ze 

altijd bij de juf moeten wachten, achter de witte lijn, 
totdat ze opgehaald worden. We vinden het niet goed dat 
kleuters alvast naar de parkeerplaats lopen of op het 
plein gaan spelen zonder toezicht. Gaat u in het zicht van 
uw kind staan en komt u op tijd? 

● We gaan er van uit dat uw kind zichzelf kan redden op de 
wc.  Heeft uw kind soms nog een plasongelukje, geef dan 
een setje kleding mee in zijn/haar tas. Als uw kind op 
school in zijn broek poept dan bellen we u op.  

● We gymmen dit jaar in het speellokaal op de dinsdagen 
van 8.30 – 9.45 uur.  

● Bij ziekte graag een berichtje. U kunt voor schooltijd 
bellen met tel: 0348-473390 of via Social schools een 
bericht sturen. 

● Voor de ochtendpauze nemen de kleuters drinken en een 
koekje of fruit mee van thuis. Maandag, woensdag en 
vrijdag hebben we voor de hele school fruitdag. Voor 
kinderen die geen fruit eten is tomaat of komkommer een 
goed alternatief. De tas met spullen voor de kleine pauze 
moet in de grijze bakken. 

● Voor de lunch tussen de middag nemen de kleuters 
drinken en boterhammen mee. De lunch bekers en 
broodtrommels  kunnen in de bakken die op de gang 
staan geplaatst worden. Als iedereen er is worden de 
bakken in de koelkast geplaatst. De kinderen lunchen in 
de klas onder leiding van de leerkracht. Staat de naam 
van uw kind op de trommel en beker? 

● Bij verjaardagen mag de jarige in de klas trakteren. I.v.m. 
de coronamaatregelen moeten de traktaties verpakt zijn. 
Informeer bij de juf of er rekening gehouden moet worden 
met kinderen die een allergie hebben. Wij maken foto’s 
van de verjaardag. De jarige mag rond 10 uur met 2 
klasgenootjes de groepen langs om ook de leerkrachten 
te trakteren.  Er zijn op een dag ongeveer 10 leerkrachten. 



                                  
● In de agenda, die bij de deur ligt, staan de doorgegeven 

verjaardagen van de vader, moeder, opa’s en oma’s, 
broers/zussen van uw kind zodat uw kind daar wat voor 
kan maken.   

                                          
● De verjaardagen van de juffen vieren we tijdens het Graaf 

Jan feest. Dan zijn alle juffen en meesters jarig! 

          
 
● Op school zijn er activiteiten die alleen kunnen gebeuren 

met voldoende ouderhulp. De ouderraad verzorgt de 
overzichten met alle activiteiten waarvoor u zich kunt 
opgeven. Ouderhulp bij kleuters is o.a. nodig bij: 
expressie, schoonmaakavond, spelletjes, KUVO 
activiteiten en schoolreis.   



 
● Er zijn drie klassenouders die voor de leerkracht en 

ouders aanspreekpunt zijn omtrent ouderhulp. Zij 
ondersteunen de leerkrachten ook met het organiseren 
van de extra activiteiten. Dit zijn dit jaar:   
Lydia, de moeder van Katie 
Evelien, moeder van Niek 
Hanifa, moeder van Basem 
Zij beheren ook een app met daarin alleen de ouders (dus 
niet de leerkrachten). Wilt u niet in deze app, geef het dan 
even aan een van hen door. 

● We hebben ook stagiaires in onze groep. Lisanne, 3e jaars 
PABO,  komt iedere woensdag en donderdag en Yvan (2e 
jaars Onderwijsassistent op de donderdag en vrijdag. Zij 
helpen ons en dus uw kind. 

● In onze klas doen we aan afvalscheiding. We hebben een 
bak voor papier, voor plastic, voor GFT en de rest mag in 
de gewone prullenbak. In het halletje naast groep 8 staat 
een batterijenbak. In beide halletjes staat een bak om 
plastic doppen in te doen (voor training 
Blindengeleidehonden)  

● Bent u iets kwijt? In de beide halletjes staan houten 
bakken waar u het hopelijk in kunt vinden. 

 
Ook dit schooljaar vinden jullie alle info op de social schools 
app.  
 

 
 
 
Karynne Schenkel      (maandag en dinsdag) 
Karynne.Schenkel@spco.nl 

mailto:Karynne.Schenkel@spco.nl


 
Tienke Bouwmeester (woensdag, donderdag, vrijdag) 
Tienke.Bouwmeester@spco.nl 
 
Als u een mail stuurt, doet u dat dan naar allebei? 
We hopen er met elkaar een fijn jaar van te maken.  
Groeten van Karynne en Tienke 
 
 
 

 

Een handje, 

een knipoog, 

een knuffel, 

een kus 

Dag juf, dag meester, 

dag vriendjes, 

hier ben ik dus! 
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