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Informatie over de kleuterperiode op
de Familieschool
Welkom op de Familieschool
Hartelijk welkom op de Familieschool. Op de website van onze school is algemene
informatie te vinden over de school zie www.familieschool.nl
Hier kunt u o.a. de schoolgids en de jaarlijkse bijlage bekijken. Ook de vakanties
en studiedagen worden daar vermeld. In dit document vindt u informatie
specifiek gericht op de kleuterperiode op de Familieschool. Gebleken is namelijk
dat veel ouders/verzorgers die hun kind naar de basisschool brengen soms nog
met vragen zitten. Om het opstarten zo goed mogelijk te laten verlopen, zal deze
informatie duidelijkheid verschaffen.
Indien u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
post@familieschool.nl telefoon: 072-5714721
De namen van de leerkrachten:
Groep 1-2a juf Quirien
Groep 1-2b juf Saskia & juf Safah
Groep 1-2c juf Romy
Groep 1-2d juf Dominiek
Groep 1-2e juf Jennifer

Afspreken om te wennen

Uw kind mag, de maand voordat het vier jaar wordt, vier keer komen wennen in
de groep waarin het geplaatst is. Ongeveer 2 maanden voordat dat uw kind vier
wordt neemt de leerkracht contact met u op. U hoort dan ik welke groep uw k ind
komt en er worden in overleg vier wenochtenden vastgelegd.

Wat gebeurt er zoal in een kleutergroep?

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren van de school open. De leerkrachten staan tot
08.30 uur op het plein om uw kind op te vangen. De kinderen lopen vervolgens
zelf of met de leerkracht naar de klas.
We starten in de kring of met een inloop. Tijdens de inloop mogen de kinderen
direct gaan spelen met de ontwikkelingsmaterialen.
De leerkracht heeft dagelijks twee “helpende handjes”. Deze kinderen mogen in
de kring naast de leerkracht zitten en extra dingen doen in de klas.
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Als de dag gestart wordt in de kring, beginnen we met de dagopening: zoals o.a.
het zingen van een liedje, elkaar begroeten, de dagen van de week benoemen, het
dagprogramma doornemen. In de kring kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden
met betrekking tot taal, rekenen, muziek, digibord, dramatische vorming en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de kleuterbouw leren de kinderen vooral door te spelen. De kinderen leren
heel veel van en met elkaar. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat er steeds een
uitdagend aanbod is voor elk kind. Daarbij speelt de leerkracht zoveel mogelijk in
op de belevingswereld van de kinderen. Naast de kringactiviteiten wordt er
gewerkt aan opdrachten en gespeeld in de speelhoeken in het lokaal. Hierbij kunt
u denken aan een huishoek, een bouwhoek, een atelier, een lees/luisterhoek en
diverse themahoeken.
Tussendoor komen we ’s ochtends ook nog even in de kring om wat te eten en te
drinken. Het is handig als er op de beker van uw kind een naam staat. Bij het
drinken is het de bedoeling dat de kinderen gebruik maken van een klein
tussendoortje (fruit/koekje). Gezond eten willen we stimuleren. Daarom is de
woensdag uitgeroepen tot fruitdag. Het is de bedoeling dat alle kleuters dan
fruit meenemen.
Tussen 11.30 uur en 12.00 uur lunchen de kinderen met elkaar aan tafel. De
eerste 10 minuten eten de kinderen in stilte met op de achtergrond een
muziekje.
Naast allerlei activiteiten in de klas, spelen de kinderen iedere dag buiten. Ze
spelen met de materialen uit de schuur of zij doen spelletjes op het plein. Ook
het klimmen en klauteren, koprollen en andere vaardigheden worden speels
geoefend. Samen delen, conflicten oplossen, je houden aan afspraken en regels
zijn verschillende sociale vaardigheden die worden geoefend.
De kleuters gaan regelmatig naar de speelzaal om te gymmen, te dansen en te
bewegen op muziek. Op woensdag gymmen de kleuters met een vakleerkracht in
de grote gymzaal. Omdat de kleuters veel gymmen, is het handig dat zij hun
gymschoenen, voorzien van naam, in de klas bewaren. Liefst gymschoenen zonder
veters, met een stroeve zool. De kinderen gymmen in hun ondergoed. Het zelf
uit- en aankleden is een oefening in het zelfredzaam worden.
Aan het einde van de dag brengen de leerkrachten de kinderen tot aan het hek.
De ouders wachten buiten de hekken. Als de kinderen hun ouder(s) zien, zeggen
zij dit eerst tegen de leerkracht voordat zij het hek uitlopen. De kinderen die
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naar De Buren (BSO) gaan, worden uit de klas opgehaald voordat we naar buiten
gaan. Gaan de kinderen naar een andere buitenschoolse opvang, dan staan deze te
wachten op het schoolplein om u kind op te vangen.

Leerlingvolgsysteem

Tijdens de kleuterperiode observeren en registreren we de ontwikkeling van de
kinderen met hulp van een leerlingvolgsysteem. In dit leerlingvolgsysteem wordt
het verloop van de ontwikkeling bijgehouden.

Letters schrijven/leren van bijvoorbeeld je naam

Als uw kind graag letters wil schrijven willen wij u adviseren de schrijfwijze van
onderstaande letters te gebruiken:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Let op: geen hoofdletters!
Bij het leren van letters is het belangrijk dat de letters fonemisch worden
aangeleerd, dit betekent dat de letters worden uitgesproken zoals ze klinken in
een woord.
Bijvoorbeeld:

a = ah / b = buh / d = duh
Verwachtingen

Kinderen komen op school om van alles te leren.
“Leer mij het zelf doen” hoort bij een kleuter. Een grotere mate van
zelfredzaamheid zorgt voor meer zelfvertrouwen.
Wat wordt er verwacht van een startende kleuter:
- zindelijk zijn én zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.
- zich zelfstandig kunnen aankleden.
- In de loop van het tweede kleuterjaar verwachten we dat kinderen thuis leren
om veters te strikken.

Oproepen/informatie

Via Kwieb wordt er elke week een inkijkje van de klas verstuurd. Naast een
inkijkje kunt u via Kwieb ook informatie, oproepen of andere mededelingen
krijgen. Via topic kan er een privé bericht worden gestuurd naar de leerkracht.
Verder kunt u uw kind afmelden via Kwieb.
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Gesprekken

Gedurende de kleuterperiode vinden er een aantal 10-minutengesprekken plaats.
De periodes waarin ze plaatsvinden zijn oktober/november, februari/maart en
einde schooljaar. De inschrijvingen van de 10-minutengesprekken gaan via Fiep.
Bij zorg of bijzonderheden kunt u buiten deze momenten zelf een gesprek
aanvragen.

Afwezigheid leerkrachten

Bij afwezigheid van de leerkracht kan het voorkomen dat er een invaller voor de
groep staat. Als er geen inval beschikbaar is wordt de groep verdeeld over de
andere kleutergroepen. In het uiterste geval wordt er verzocht om de kinderen
thuis te houden.

Verjaardagen

Vanaf de vijfde verjaardag viert uw kind dit op school. Wij vieren de verjaardag
om 08.30 uur, u bent daarbij van harte welkom. De verjaardag duurt ongeveer
een half uur tot drie kwartier. Uw kind mag iets kleins trakteren. Kauwgom,
lolly's en zuurtjes mogen niet worden uitgedeeld i.v.m. verstikkingsgevaar. Mocht
uw kind een allergie hebben, dan is het gewenst om hem/haar een eigen
traktatietrommel mee te geven. Die bewaren wij op school. Tijdens de
verjaardag mogen er foto’s worden gemaakt van uw eigen kind. Mochten er per
ongeluk andere kinderen op de foto’s staan, dan zijn de foto’s alleen voor eigen
gebruik. De foto’s mogen niet worden gedeeld op social media.
De leerkrachten zullen ook hun verjaardag vieren. Deze datum horen jullie tegen
die tijd via Kwieb.

Speelgoedmiddag

Elke vrijdag voor de vakantie is het “speelgoeddag” in de kleutergroepen. De
kinderen mogen dan speelgoed van thuis meenemen naar school. Dat kan binnenóf buitenspeelgoed zijn. Het liefst speelgoed waarmee kinderen samen kunnen
spelen. We hebben wel een paar afspraken over het speelgoed:
- laat u kind één stuk speelgoed kiezen
- geen vechtspeelgoed (geweren, zwaarden)
- geen speelgoed met (harde) geluiden
- geen speelgoed met hele kleine onderdelen
- geen duur en/of kwetsbaar speelgoed
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de
leerkracht van uw kind.
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Namens het team van de Familieschool,
de leerkrachten van de groepen 1-2
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