Kleuterfolder

1. Welkom op cbs Het Baken!
U heeft uw zoon of dochter ingeschreven op Het Baken door het inschrijfformulier in te vullen en in
te leveren bij de directie. Nog heel even en dan is het zover…uw kind begint zijn of haar schooltijd bij
ons op school. In onze schoolgids kunt u lezen wat er allemaal op onze school gebeurt. Daarnaast
kunt u de belangrijkste zaken van onze kleutergroepen in deze folder lezen. Wij vragen u dan ook
deze zorgvuldig door te lezen. Samen zorgen we er voor dat uw zoon of dochter goed voorbereid op
onze school zal beginnen. Mochten er dingen onduidelijk zijn, horen we dit graag. Met elkaar hopen
we op een goede, gezellige en leerzame schooltijd.
1.1
BIJNA 4 JAAR EN DAN…?
Ongeveer een maand voor de 4e verjaardag van uw kind ontvangt u per post een uitnodiging voor de
eerste kennismaking met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. U krijgt een brief met hierin de
datum van de eerste wenafspraak. Dit vindt plaats op een willekeurige dag van de week van 10.30
tot 12.00 uur. Uw kind ontvangt een ansichtkaart met hierop de naam van de groep waar hij of zij
geplaatst is en de namen van de juffen van deze groep. Als deze afspraak op een dag is dat u niet
kunt, wilt u dan de school bellen en naar de desbetreffende leerkracht vragen? Dan maakt zij met u
een nieuwe afspraak.
1.2
DE EERSTE KENNISMAKING
Tijdens deze eerste kennismaking zijn beide ouders/verzorgers van harte welkom. De meeste
kinderen vinden het erg spannend en dan is het leuk als papa en/of mama er zijn. Voor veel ouders is
dit ook een mooi moment, weer een stapje verder op weg naar zelfstandigheid. Voor deze dag hoeft
u niets speciaals mee te nemen.
Er staat een stoel klaar met de naam van uw zoon of dochter en deze ochtend draait u mee in de
groep. Tijdens de lessen zal de leerkracht waar mogelijk van alles toelichten en heeft u de
gelegenheid om vragen te stellen.
1.3
DE WENDAGEN
Voor het zover is, spreken wij tijdens de eerste kennismaking af, wanneer uw zoon of dochter verder
zal komen wennen. Er zullen nog 2 afspraken gemaakt worden, meestal een middag van 13.15 tot
15.15 uur en een ochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Hierbij zijn de ouders/verzorgers niet aanwezig.
Dit geldt niet voor kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, die kunnen helaas maar 1 keer
komen wennen. Na de zomervakantie is de groepenindeling vaak anders dan in het lopende
schooljaar, dus dan zou uw kind niet kunnen wennen in de groep waar hij/zij na de vakantie in komt.
Ook kunnen we maar 1 keer een middag vrij maken om de nieuwe leerlingen te laten wennen.
1.4
DE EERSTE SCHOOLDAG
De dag na de vierde verjaardag van uw kind, verwachten wij uw zoon of dochter op school. De
meeste kinderen vieren hun 4e verjaardag thuis of op de PSZ of KDV, maar mocht u ook uw kind op
de basisschool willen laten trakteren, neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind.
Niet alle kinderen vinden het prettig om meteen de eerste schooldag volop in de belangstelling te
staan, maar dat kunt u als ouder vaak het beste inschatten.
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Wat heeft uw kind nodig de eerste schooldag? Wij eten en drinken om ongeveer 10.15 uur en
daarom vragen wij u om een beker of pakje drinken mee te geven of een abonnement te nemen op
de schoolmelk. Verder zien wij graag een gezonde pauzehap, zoals fruit of een boterham.
Aan het einde van de eerste schooldag lopen wij even naar u toe om te vertellen, hoe deze eerste
dag verlopen is.

2. Praktische zaken
2.1
ADRESGEGEVENS EN BIJZONDERHEDEN
Heel belangrijk is, dat wij alle huidige adresgegevens en telefoonnummers hebben en eventuele
bijzonderheden van uw kind weten. Hiervoor kunt u terecht op het ouderportaal van ParnasSys, ons
leerlingvolgsysteem. Aan het begin van ieder schooljaar hebben we de zogenoemde
‘oudervertelgesprekken’, waarin we u uitnodigen om over uw kind aan de leerkracht(en) van dat jaar
te vertellen. Kinderen die in de loop van het schooljaar vier jaar worden, krijgen in het nieuwe
schooljaar een uitnodiging. Mochten er dringende zaken zijn, dan kunt u altijd een afspraak met ons
maken.
2.2
BRENGEN IN DE KLAS
Om onze leertijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, willen we graag op tijd beginnen. Daarom vragen
we aan u om uw kind op tijd te brengen. Vanaf 8.20 en 13.05 uur kunt u naar binnen. Komt u later,
dan vragen we u vriendelijk afscheid te nemen bij de deur van de klas. Om 8.30 en om 13.15 uur
gaan we starten met de les. Bij herhaaldelijk te laat komen en of om onduidelijke redenen verzuimen
zijn wij genoodzaakt conform het verzuimbeleid te handelen. Hiervoor verwijzen wij u naar het
verzuimbeleidsplan.
2.3
LESTIJDEN
De lestijden zien er als volgt uit:
Ochtend
Ma, di, do, vr
08.30 – 12.00
Woensdag
08.30 – 12.15

Middag
13.15 – 15.15

2.4
WERKEN MET THEMA’S
We werken in de kleutergroepen met thema’s. Op het bord bij de ingang van het lokaal kunt u zien
welk thema wordt behandeld. In overleg met leerkracht kan uw kind voorwerpen meenemen voor de
thematafel en/of andere werkhoeken. De leerkracht informeert u hierover.
2.5
PAUZEHAP
Zoals eerder is te lezen is er rond 10.15 uur een korte pauze. De kinderen nemen een beker/pakje
drinken mee en iets om te eten. Wij geven de voorkeur aan iets gezonds. Om gezonde voeding te
stimuleren, vragen wij u om uw medewerking: geef uw kind in ieder geval op woensdag fruit mee.
Op Het Baken is dit namelijk de vaste fruitdag. U kunt het eten en drinken in een tas doen en de
tassen kunt u in de ochtend kwijt in de wasmanden die bij de groep van uw kind staan. Wilt u de
beker en het bakje voorzien van naam? Wilt u er op letten dat uw kind het in ongeveer een klein
kwartiertje opgedronken/gegeten kan hebben?
2.6
GYMLES EN BUITEN SPELEN
Wij willen u vragen om stevige gymschoenen mee te nemen met een lichte (geen zwarte) zool en
graag gymschoenen die uw kind zelf aan en uit kan doen (met klittenband of elastiek). Deze
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schoenen zijn voorzien van de naam van uw kind en blijven op school, zodat wij ze kunnen pakken als
wij naar de gymzaal gaan. Gymkleding is pas nodig vanaf groep 3.
Van belang is ook om te weten dat wij regelmatig gymmen, maar dat wij ook veel buiten spelen. Ook
als het regent of sneeuwt gaan wij gewoon naar buiten. Het is fijn als u daar rekening mee houdt met
kleding (een oude broek) en eventueel uw kind kaplaarzen en een regenjas aan doet. Kinderen
mogen in de klas ook op sloffen of sokken lopen, als zij maar zelf hun schoenen aan en uit kunnen
doen.
2.7
MAP VAN SCHOOL
De kinderen krijgen een map van school, waarin wij de mooiste werkjes en/of foto’s bewaren van
een thema. Tijdens de kijkochtenden en de 10-minutengesprekken kunt u deze mappen inkijken. Zo
krijgt u een mooi beeld van de ontwikkeling van uw kind. Na de kleuterperiode krijgt uw kind deze
map mee naar huis.
2.8
SCHOOLTAS OF RUGZAKJE
Het is fijn als uw kind iedere morgen en middag een rugzakje bij zich heeft. Hierin kunnen de beker
en bakje van de pauzehap weer in opgeborgen worden, maar ook andere zaken die soms weer
meegaan naar huis.
2.9
EEN ONGELUKJE
Daar wij verwachten dat kinderen helemaal zelfstandig naar toilet kunnen gaan, zit een ongelukje in
een klein hoekje. Soms kan uw kind te laat bij de wc zijn. U weet zelf het beste of dit nog wel eens
voorkomt bij uw kind. Mocht dit echt regelmatig voorkomen, doet u dan een schone onderbroek,
broek maar vooral ook sokken in een plastic tas in de tas van uw kind. Uw kind krijgt dan de natte
kleren in de plastic tas mee naar huis.
2.10 OVERBLIJVEN
Een aantal kinderen blijft regelmatig over. Als er vaste overblijfdagen zijn, wilt u dit dan doorgeven
aan de leerkracht? Het is ook fijn om te weten of uw kind op vaste dagen met een oppas of
naschoolse opvang meegaat. In de klas ligt een lijst waarop u kunt aangeven of uw kind overblijft.
Overigens wordt onze overblijf geregeld in samenwerking met SKS Alles Kids. Op de website en in de
schoolgids leest u hier meer informatie over. Ook zijn er folders beschikbaar die u ter informatie op
school kunt ophalen.
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