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Kleuterweetjes      
 

 

 

Uw kind wordt 4 jaar en mag naar school! Het begin van een nieuwe periode. Wij hopen dat het een leuke tijd zal worden en uw 

kind zich snel thuis zal gaan voelen bij ons op school. In deze folder hebben we een paar weetjes op een rij gezet die van belang 

zijn voordat de schoolperiode begint. Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u altijd een afspraak maken met de 

leerkracht. 

 

Kennismaken en wennen 

Met de leerkracht maakt u een afspraak om kennis te komen maken. Deze kennismaking vindt na schooltijd in de klas plaats. U bent 

samen met uw kind van harte welkom. Tijdens de kennismaking is er gelegenheid om het intakeformulier toe te lichten, vragen te 

stellen en de leerkracht zal u en uw kind het één en ander over de gang van zaken in de klas vertellen. Ook kunt u samen met uw 

kind even rustig in de klas rondkijken zonder dat er andere leerlingen in de klas zijn. Uw kind mag vervolgens 4 keer een ochtend 

komen wennen. Met de leerkracht spreekt u dus ook meteen 4 wenochtenden af. Het is de bedoeling dat uw kind op zo’n 

wenochtend de hele ochtend meedraait met de groep. Het is niet de bedoeling dat u zelf deze ochtenden op school blijft. Kinderen 

die vlak voor, tijdens of vlak na de zomervakantie jarig zijn, komen niet wennen op de gebruikelijke manier maar worden 

uitgenodigd voor de doorschuifmiddag in de laatste schoolweek. Zij starten vervolgens direct na de zomervakantie. Dit doen wij 

omdat de groepssamenstelling na de zomervakantie verandert en omdat het erg onrustig is om te wennen in de laatste 

schoolweken. 

 

Halen en brengen 

Schooltijden op de locatie Sytwinde voor groep 1-2: 

Maandag: 8.30 uur – 14.00 uur 

Dinsdag: 8.30 uur – 14.00 uur 

Woensdag: 8.30 uur – 14.00 uur 

Donderdag: 8.30 uur – 14.00 uur 

Vrijdag: 8.30 uur – 14.00 uur 

 

De kleuters mogen door hun ouder(s)/verzorger(s) naar het schoolplein gebracht worden. U kunt gebruik maken van de ingang 

aangrenzend aan de Platanendreef. Deze is vanaf 8.20 uur geopend voor de kinderen van de kleutergroepen. De leerkracht wacht 

de kinderen buiten op het schoolplein op. Omdat we met een continurooster werken, lunchen de kleuters met de leerkracht in hun 

eigen klaslokaal. Kleuters kunnen om 14.00 uur worden opgehaald. De kleuters worden door de leerkracht naar het hek gebracht. 

Groep groen gebruikt het hek recht tegenover de hoofdingang. Groep blauw en paars gebruiken het hek bij de zandbak. Ouders 

wachten buiten het hek. Op het moment dat de leerkracht de ouder/verzorger ziet, kan het kind mee. Wanneer iemand anders uw 

kind op komt halen, dan kunt u dat ‘s morgens bij de leerkracht aangeven. Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat uw kind 

op tijd op school is en dat uw kind ook weer op tijd gehaald wordt. Het is voor uw kind erg vervelend als het te laat binnenkomt, of 

na schooltijd nog enige tijd op u moet wachten. 

 

Absentie en verzuim  

In geval van ziekte of absentie verzoeken wij u dat voor aanvang van de lessen via Parro te melden. Onze school is tevens 

telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur (015 – 310 9519). Even langslopen of een oudere broer/zus een briefje laten brengen, kan 

natuurlijk ook.  Wanneer u uw 4-jarige – dus niet leerplichtige – kind een dagje of dagdeel thuis wilt houden, willen we daarvan 

graag op de hoogte worden gebracht. U kunt dit - telefonisch of persoonlijk - bij de leerkracht van uw kind melden. Het is wel de 

intentie dat uw kind zoveel mogelijk op school aanwezig is. Vakanties buiten de schoolvakanties moeten altijd via een 

verlofformulier aangevraagd worden. Deze kunt u downloaden op onze website. 
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Het is leerplichtige kinderen – kinderen van 5 jaar en ouder - in principe niet toegestaan onder lestijd naar bijvoorbeeld remedial 

teaching of logopedie te gaan, gewoon een dagje thuis te blijven of op vakantie te gaan. Verzuim om deze reden moet u officieel 

aanvragen bij de directie van de school. Deze zal na overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider beslissen of uw 

verzoek inderdaad gehonoreerd kan worden. Een aanvraagformulier is te vinden op de website: www.kindcentrumregenboog-

octant.nl 

 

Bereikbaarheid van ouders/verzorgers 

Vanaf het moment dat uw kind onze school bezoekt, is het voor de leerkracht prettig om extra telefoonnummers bij de hand te 

hebben voor het geval  er zich iets voordoet. Vandaar dat u tijdens het kennismakingsbezoek een noodformulier meekrijgt. Wij  

verzoeken u dit formulier in vullen en weer bij de leerkracht in te leveren op de eerste schooldag. Denkt u eraan dat het van belang 

is dat u altijd goed bereikbaar bent? Wij vragen u er attent op te zijn dat steeds de juiste telefoonnummers bekend zijn bij de 

leerkracht van uw kind. 

 

Luizenzakken 

Aan de kapstok in de gang hangt een luizenzak voor iedere kleuter. In deze zak kunnen jas en gymtas opgeborgen worden. Wanneer 

het flink heeft geregend, mogen de jassen aan de kapstok opgehangen worden om te drogen. Voor iedere vakantie wordt de 

luizenzak mee naar huis gegeven zodat de gymkleding gewassen kan worden en u kunt controleren of uw kind de gymschoenen nog 

past. Zou u de luizenzak 24 uur in het vriesvak willen leggen en daarna willen wassen? Graag de luizenzak met gymtas de eerste 

schooldag na de vakantie weer meenemen naar school. 

  

Pauzehapje en lunch 

Elke ochtend rond 10 uur is er tijd voor een klein pauzehapje. Uw kind neemt van thuis een tas mee met daarin een goed 

afsluitbare beker of een pakje drinken. Bij het eten kunt u denken aan een koekje of aan fruit o.i.d. in een apart bakje, wat ze 

zelfstandig en binnen niet al te veel tijd (ong. 10 min) op kunnen eten. De kinderen mogen geen snoep, chocola, chips en frisdrank 

met prik mee naar school nemen. De tassen van de kinderen worden bij binnenkomst op school opgeborgen op een daarvoor 

bestemde plek. 

Lunchen gebeurt in het eigen klaslokaal. Het eten en drinken van de pauze en de lunch moet in aparte trommeltjes en aparte 

bekers meegegeven worden. Het is raadzaam om uw kind van te voren te vertellen welke trommel/beker bedoeld is voor het 

pauzehapje en welke voor de lunch 

 

Gymlessen 

Elke dag bewegen we met de kinderen. Dit doen we buiten, maar ook 2x per week in de kleuterspeelzaal. De kinderen mogen dan 

hun meegenomen gymschoenen aan. Gymschoenen met klittenband, die de kinderen zelf aan- en uit kunnen doen, hebben de 

voorkeur. Balletschoentjes zijn te glad en mogen om die reden niet gebruikt worden. Ook mogen de schoenen geen zwarte zolen 

hebben. De gymschoenen worden voor iedere vakantie mee naar huis gegeven. Wilt u regelmatig controleren of de gymschoenen 

niet te klein geworden zijn? 

 

Zelfstandigheid: kleding, schoenen, toiletgang 

Het is fijn voor uw kind en de leerkracht als u uw kind kleding aantrekt die uw kind zelfstandig aan en uit kan doen. U kunt uw kind 

thuis stimuleren zich zelfstandig aan- en uit te kleden. Dit wordt op school ook van ze verlangd. 

Wij verwachten dat de kinderen hun schoenen en jas op school zelf aan- en uit kunnen trekken. Als uw kind nog niet kan veteren, 

trek uw kind dan schoenen met klittenband aan naar school. 
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Ook is het belangrijk dat uw kind zelfstandig naar het toilet kan gaan. Een plasongelukje is niet erg. Op school is er reservekleding 

beschikbaar. Heeft uw kind hier vaker last van, dan is een reservesetje in de luizenzak van uw kind een aanrader. Bij 

poepongelukjes wordt u gebeld door de leerkracht en wordt u gevraagd uw kind te komen halen/verschonen. 

 

Speelgoedochtend 

We plannen regelmatig een speelgoedochtend. Data vindt u op de activiteitenkalender. De kinderen mogen dan speelgoed van thuis 

meenemen naar school. Neem niet te klein, te kostbaar, lawaaierig, gewelddadig speelgoed mee. Het leukste is speelgoed waarmee 

de kinderen kunnen samenspelen. Alle andere dagen mag er geen speelgoed mee naar school genomen worden. 

 

Prikbord en informatievoorziening 

Veel informatie wordt via de mail of via Parro naar u verstuurd. De school gebruikt de mailadressen die u heeft opgegeven op het 

aanmeldingsformulier van uw kind. De leerkrachten gebruiken de app Parro om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in 

de klas, voor mededelingen, vragen en oproepjes. Om gekoppeld te worden aan Parro krijgt u een uitnodigingsmail van de 

leerkracht zodra uw kind op school is gestart.  

 

Hulpouders gevraagd 

Elk jaar worden er weer hulpouders gezocht. We zoeken voor elke groep bijvoorbeeld groepsouders. Zij zijn aanspreekpunt voor de 

ouders van de betreffende groep. Zij regelen ook de benodigde hulp bij diverse uitstapjes. Verder vragen we hulp in de vorm van 

bibliotheekouders, techniekouders, klusouders, etc. De leerkracht is en blijft altijd het eerste aanspreekpunt van de klas.  

 

Verjaardagen 

Het is leuk als er een verjaardag gevierd wordt in de groep. Overleg altijd van te voren met de leerkracht wanneer dit kan. 

Verjaardagen vergen ook voor de leerkrachten enige voorbereiding. De kleuter krijgt een feesthoed en staat volop in de 

belangstelling. Voor de leerkracht en de kinderen in de klas mag er een traktatie meegenomen worden. We stellen het op prijs als 

de traktatie een gezond karakter heeft. Denkt u er ook aan dat de magen van de kleuters al gauw gevuld zijn? Het is niet de 

bedoeling dat er ouders bij de viering aanwezig zijn. In principe vieren de kleuters hun 4e verjaardag niet op school. Vaak wordt dat 

gecombineerd met het afscheid op de peuterspeelzaal of het dagverblijf en start het kind de dag na zijn/haar verjaardag op school. 

De eerste verjaardag op school zal dan de 5e verjaardag zijn. 

 

Inloop  

De kleuterleerkrachten vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen in de klas. Bij binnenkomst willen wij de kinderen graag 

een rustige leeromgeving bieden maar hen ook graag aan hun eerste spelbehoefte laten voldoen. Bovendien vinden wij het 

belangrijk dat er tijd is voor een contactmomentje met ouders. Om hieraan te voldoen, hanteren wij verschillende werkvormen. U 

zult misschien merken dat niet alle kleuterklassen op dezelfde manier hun dag starten. Iedere leerkracht probeert bovenstaande 

punten op een ander manier toe te passen in hun klas. De ene klas begint met een spelletje aan tafel, de andere klas begint in de 

kring waarbij de kinderen  een boekje mogen lezen. Vaak zit er een vast ritme in deze activiteiten. Vraagt u de leerkracht gerust 

hoe de inloop in de klas van uw kind verloopt.  
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Namen 

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun eigendommen. Het is daarom handig als u alles voorziet van de naam van uw kind. 

 

Evaluatie wenperiode 

Na een wenperiode van een ongeveer 6 weken wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprekje om samen te evalueren 

hoe de eerste weken op school gegaan zijn. 

 

Wij wensen uw kind en u een fijne tijd op Kindcentrum Regenboog! 


