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Welkom op basisschool St. Jozef

Voor u ligt ons informatieboekje voor ouders van instromende kleuters. In dit boekje
proberen we antwoord te geven op alle vragen die u zou kunnen hebben als uw kind
voor het eerst naar school gaat.
Het duurt niet lang meer voordat uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat.
Een hele stap voor zowel u als voor uw kind. Er zal in het leven van uw kind veel
veranderen. Denk maar eens aan de langere schooldagen en de grotere groep
kinderen waarin uw kind een plekje moet vinden.
Wij doen er alles aan om die verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij
vinden het belangrijk dat uw kind zich zo snel mogelijk thuis voelt op school, zodat
het helemaal zichzelf kan zijn en alle kansen krijgt om zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen. In nauwe samenwerking met u willen we uw kind laten uitgroeien tot
een sociale, weerbare, zelfstandige jongere. We stimuleren de kinderen daarom om
zelf op ontdekking te gaan. Wij bieden ze de juiste materialen, leermiddelen,
informatiebronnen en vooral ook intensieve begeleiding afgestemd op zijn of haar
behoeften.
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Even wennen
Het is voor ‘nieuwe’ kleuters wel een hele omschakeling om ineens elke dag naar
school te gaan. Om ze alvast een beetje te laten wennen aan de nieuwe omgeving,
de leerkracht en de klasgenootjes, nodigen we uw kind uit om vier dagdelen te
komen oefenen. Dit gebeurt, vanaf ongeveer twee weken voordat uw zoon of dochter
echt naar school gaat, in overleg met u als ouder. Wanneer uw kind 4 jaar wordt,
ontvangt u een berichtje van de leerkracht, met daarop het bericht dat hij/zij naar
school mag. U mag natuurlijk ook zelf contact op nemen met de school.

Schooltijden
Hieronder vindt u de schooltijden van onze school:
Maandag, dinsdag en donderdag:
8.30 – 14.45 uur
Woensdag:
8.30 – 12.30 uur
Vrijdag:
8.30 – 12.30 uur
Vijf minuten vóór de les start, gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan naar binnen,
trekken hun jas uit en gaan rustig de klas in. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en
begint de les.
Als uw kind ziek is, vragen wij u dit voor aanvang van de les aan ons door te geven.
Dit kan telefonisch (tel. 0493-491654) of via het e-mailadres van de leerkracht.
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De eerste schooldag
Als uw kind voor het eerst naar school gaat, bent u de hele eerste week welkom om
tot 8.45 uur de dag met uw kind in de klas op te starten.
Nadat de eerste bel gegaan is, mag uw kind naar binnen. Dit is ’s morgens om 8.25
uur. Het is de bedoeling dat uw kind zijn jas in de speciale luizenzak doet. De zak
wordt vervolgens aan het eigen haakje (voorzien van naam) gehangen.
Luizenzakken kunt u voor € 1,50 bij ons op school kopen. De groepsleerkracht zal u
hierop attent maken.
De eerste week na iedere schoolvakantie hebben we een zogenaamde ‘spelinloop’
waarbij de ouders tot 8.45 uur mee de klas in komen, zodat zij met hun kleuter de
geplande activiteit samen kunnen doen. De overige weken begint de dag voor de
kinderen ook vanuit een eigen gekozen spelactiviteit alleen dan zonder ouders. De
leerkracht komt de kinderen buiten ophalen, zodat het minder druk is op de gang en
de kinderen rustig naar de klas kunnen gaan.
Is uw kleuter de eerste weken erg verdrietig? Dat kan natuurlijk! Zeg het even tegen
de leerkracht; dan kunt u nog even mee naar binnen..
Na schooltijd kunt u uw kind op het schoolplein ophalen. De leerkracht laat uw kind
niet alleen totdat het is opgehaald. We horen het graag van tevoren als iemand
anders uw kind komt ophalen.
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Hoe ziet een schooldag eruit?
Hieronder vindt u een korte omschrijving van een willekeurige schooldag in de
kleutergroep:
Spelinloop of activiteit + kleine kring (begeleid werken in een klein groepje)
Deze activiteit wordt de dag ervoor al ingepland zodat kinderen ’s morgens meteen
weten wat ze gaan doen. Zij kunnen hier zelfstandig mee starten. De leerkracht gaat
met een aantal kinderen in een kleine kring zitten om (nieuwe) lesstof aan te bieden
of te herhalen.
Kringactiviteit
Tijdens de kringactiviteit is er veel aandacht voor taal - en rekenactiviteiten, maar ook
voor muziek.
Omdat de volgorde van de activiteiten per dag kan verschillen, laten we de kleuters
met behulp van zogenaamde ‘dagritmekaarten’ zien wat we in welke volgorde gaan
doen. Op de tijdwijzer geven we aan welke dag het is, wat voor weer het is en met
welk project we bezig zijn.
Werken met ontwikkelingsmateriaal en spelen in hoeken
In de kleutergroep wordt gewerkt met een kiesbord. Op het kiesbord staan alle
activiteiten die uw kind die ochtend of middag gaat doen. In een hele korte tijd zullen
de kinderen de bijbehorende pictogrammen gaan herkennen en weten wat ze
moeten doen.
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Buitenspel/bewegingsles/natuurlijk bewegen
Iedere woensdag is onze vaste gymdag. We gaan dan gymmen in de speelzaal van
onze school. Op andere dagen spelen we ieder dagdeel buiten, doen ‘natuurlijk
bewegen’ of gaan bij slecht weer naar de speelzaal.
Lunchpauze
De lunchpauze duurt van 11.55 -12.15 uur. De kinderen eten samen met de
leerkracht en gaan vervolgens een half uur buiten spelen. Voor de lunch mogen de
kinderen ook drinken meenemen. Broodtrommels en bekers (voorzien van naam)
zullen in de ochtend verzameld worden en (gekoeld) bewaard worden voor de lunch.
Open week
Eén keer per jaar hebben we in groep 1-2 en 2-3 een open week: ouders mogen dan
een dagdeel meedraaien in de groep. Op deze manier kunt u zelf ervaren hoe wij in
groep 1-2 en 2-3 werken. Rond maart/april organiseren wij nog een open week voor
ouders van later ingestroomde kleuters.

Projecten
Wij werken met projecten en u ontvangt hiervan een projectbrief. Hierin staat wat we
precies gaan behandelen, welke liedjes de kinderen leren en wat u thuis kunt doen.
Soms hebben we een activiteit waarbij wij hulp nodig hebben van ouders. Eventuele
klassenouders zullen hiervoor contact met u opnemen.
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Bij de kleuters werken we met de methode “Piramide” om het taalonderwijs vorm te
geven. Voor rekenen gebruiken we “Met sprongen vooruit” en voor schrijven de
methode “Pennenstreken”. Ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind
besteden we aandacht met de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Deze
methodes helpen ons ervoor te zorgen dat kleuters zich op alle vlakken ontwikkelen:
zowel cognitief en motorisch als sociaal-emotioneel. Bovendien gebruiken wij het
observatiesysteem “KIJK” en het zogenaamd ‘leerlingvolgsysteem’ van CITO,
waarmee we de ontwikkelingen van uw kind goed kunnen volgen en waar nodig
kunnen bijsturen.
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Het contact met u als ouder(s)
U verwacht het nodige van ons als school. Dat mag u ook; u vertrouwt immers uw
kind aan ons toe.
Wij als school verplichten ons om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. U kunt hierover alles lezen in onze
schoolgids.
Omgekeerd verwachten wij ook het nodige van u. We zijn immers partners in de
ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Dat is een grote gedeelde
verantwoordelijkheid met consequenties voor de toekomst van uw kind. Om uw kind
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, kunnen en willen wij niet zonder uw hulp en
medewerking. Om onduidelijkheden hierover te voorkomen heeft u bij de inschrijving
ons ouderbeleid ontvangen.
U heeft eerder in dit informatieboekje al kunnen lezen hoe de contacten lopen vanaf
het moment dat u uw kind bij ons op school aanmeldt.
Als uw kind eenmaal gestart is op onze school gaan wij als volgt te werk:
Een week of vijf nadat uw kind op onze school begonnen is, maken we graag een
afspraak met u. Dan praten we over hoe het gaat met uw kind en kunt u ons
aangeven of er nog speciale dingen zijn die we moeten weten. Ook beantwoorden
we dan graag alle vragen die u nog heeft.
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Hiervoor wordt u tijdig
uitgenodigd, ook als uw kind dan nog niet bij ons naar school gaat.
Drie keer per jaar in november, maart en juni zijn er oudergesprekken en bespreken
we de vorderingen van uw kind. Deze staan vermeld op de schoolkalender die u
ontvangt in de eerste schoolweek van uw kind. U krijgt tijdig te horen hoe laat u
verwacht wordt.
Als u tussentijds vragen heeft of iets met de groepsleerkracht wilt bespreken, dan
kan dit natuurlijk altijd. Geef het even aan voor of na schooltijd en er wordt een
afspraak gemaakt.

Bs. St. Jozef – Kleuter-informatieboekje 2018-2019

Pag. 9

Weetjes en tips
U heeft uw kind ingeschreven en nu?
Ongeveer 3 weken voor het einde van het schooljaar is bekend bij welke juffrouw of
meester uw kind in de groep komt. U ontvangt van ons informatie met daarin de
naam van de groepsleerkracht.
Zindelijkheid
We gaan ervan uit dat uw kind helemaal zindelijk is als het naar school gaat. Mocht
dat niet het geval zijn, dan verzoeken we u vriendelijk daarover contact met ons op te
nemen. Natuurlijk kan het best gebeuren dat uw kind een keer een ‘ongelukje’ heeft.
In dat geval krijgt hij schone kleren van school aan. We hebben graag dat u deze zo
spoedig mogelijk weer gewassen mee naar school geeft.
Gymnastiek
De kleuters krijgen op een vaste dag bewegingsonderwijs in de speelzaal. Ze
gymmen met gymschoenen aan (met elastieken bandjes). Het is de bedoeling dat u
zelf voor deze schoenen met witte zool zorgt. We bewaren ze in een bak op school.
De groepsleerkracht controleert regelmatig of de schoenen nog passen. Wij nemen
contact met u op als dit niet meer het geval is.
Verjaardag
Wij vieren de verjaardag van uw kind op of rondom de betreffende dag, aan het
begin van de ochtend. Natuurlijk bent u van harte welkom om dit feestje mee te
vieren. U hoeft niet te zorgen voor een traktatie; hier zorgt de school voor. Tevens
mag uw zoon of dochter een klein cadeautje uitkiezen uit de ‘schatkist’.
Dokter- of tandartsbezoek?
Het kan voorkomen dat u onder schooltijd naar de huisarts, tandarts, etc. moet. Dit
kunt u noteren in de agenda die bij de klasdeur ligt, zodat de leerkracht hiervan op de
hoogte is. Voorkeur is om deze afspraken na schooltijd in te plannen.
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Speelgoed meenemen
Kleuters nemen graag iets mee naar school. Soms omdat ze er in de kring over
willen vertellen, soms omdat het een veilig gevoel geeft. Natuurlijk is het helemaal
geen probleem als uw kind af en toe wat meeneemt. Maar probeer er wel voor te
zorgen dat het geen gewoonte wordt.
Soms vraagt de groepsleerkracht aan de kinderen om spullen mee naar school te
brengen (bijvoorbeeld voor de lettertafel). Om te voorkomen dat dingen kwijtraken,
verzoeken we u die spullen te voorzien van de naam van uw kind.
Tussendoortje
De kinderen mogen drinken, fruit of een gezonde koek meebrengen voor de ochtenden middagpauze, eventueel in een bakje. We verzoeken u de beker, het bakje, de
koek of het fruit te voorzien van de naam van uw kind. Zorg dat het bakje niet te
groot is, geef niet teveel mee en geen snoep of koek met chocolade.
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Meer informatie?
We realiseren ons dat de informatie in dit boekje beperkt is. In het algemene
informatieboekje, de schoolgids en op onze website www.bs-someren-heide.nl vindt
u meer informatie terug.
Natuurlijk kunt u ook altijd met uw vragen terecht bij de groepsleerkracht van uw kind
of bij onze directie.

Wij wensen u en uw kind fijne en leerzame jaren bij ons op school.

Tot ziens !

Team bs. St. Jozef
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