Kleuterinformatieboekje

Schooljaar 2019-2020

CBS Ten Holtens Erve – Kleuterinformatieboekje 2019-2020

2

Voor u ligt het kleuterinformatieboekje van het schooljaar 2019-2020 van CBS Ten Holtens Erve in
Nijbroek. Met dit boekje geven wij u een beeld van de gang van zaken in onze kleutergroep (groep
1/2). Er staat tevens ook veel praktische informatie in dit boekje als aanvulling op onze schoolgids
van het schooljaar 2019-2020. Hopelijk helpt de informatie in de schoolgids en dit
kleuterinformatieboekje u bij het kiezen van de juiste basisschool voor uw kind. Een groot deel van
de persoonlijke ontwikkeling van uw kind vindt namelijk plaats in het basisonderwijs.
Op onze school zien en horen wij ieder kind, zodat wij aan kunnen sluiten op de ontwikkeling en
talenten van alle kinderen. We hebben korte lijnen met de ouders/verzorgers, omdat we de
zogenoemde gouden driehoek (kind – ouders – school) belangrijk vinden. Wij bieden in kleine
combinatieklassen een rijke leeromgeving aan, waarin verwondering centraal staat. Kinderen leren
namelijk natuurlijk vanuit verwondering.
Wij willen alle kinderen gelijke kansen bieden door gewoon goed onderwijs aan te bieden waarbij wij
kinderen daar waar nodig extra ondersteunen. Wij geven ondersteuning aan kinderen die moeite
hebben met het aanleren van (basis)vaardigheden, zoals spelling en rekenen of op een andere manier
vastlopen in hun ontwikkeling. Bij dit laatste kunt u denken aan faalangst, sociaal-emotionele
ontwikkeling of moeite hebben met leren leren.
Maar wij bieden ook ondersteuning aan kinderen die sneller gaan in hun ontwikkeling, door hen
verdiepings- en verrijkingsmaterialen aan te bieden en/of door de mogelijkheid te bieden om op een
hoger niveau instructie te volgen. Een voorbeeld hiervan is een kind van groep 2 (dat al goed kan
rekenen) in groep 3 mee te laten doen met de rekenlessen. Voor veel vormen van ondersteuning
hebben wij als school ook specialisten in huis. U kunt hierbij denken aan een intern begeleider,
remedial teacher, gedragsspecialist en begaafdheidsspecialist.
Dit kleuterinformatieboekje wordt, net als de schoolgids, jaarlijks uitgegeven en is bedoeld voor
ouders/verzorgers van (toekomstige) kinderen die instromen in de kleutergroep. Wij hopen dat u dit
boekje met plezier zult lezen. Op onze website www.tenholtenserve-pcbovoorst.nl kunt u meer
informatie over onze school vinden. Hier kunt u ook de schoolgids en dit kleuterinformatieboekje
terugvinden.
Het spreekt vanzelf dat u altijd van harte welkom bent op onze school, voor een gesprek, een
toelichting en/of rondleiding. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.

Jolanda de Boer-Noorloos
Directeur CBS Ten Holtens Erve
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1

Leerkrachten groep 1/2

Onze kleutergroep heeft twee leerkrachten. Hieronder stellen we ze kort aan u voor.

1.1

Juf Elise Rood

Juf Elise Rood is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in de
groep aanwezig. Daarnaast is zij op dinsdag ambulant als intern
begeleider. Juf Elise heeft een master in Gedrag en Leren.

1.2

Juf Elise Kuiper-de Wilde

Juf Elise Kuiper is op dinsdag in de groep aanwezig. Daarnaast is zij
leerkracht groep 7/8. Juf Elise heeft een master in Leren en Innoveren
en heeft een training specialisatie Begaafdheid afgerond.
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2

Een dag in de groep

Wij streven ernaar om iedere dag op dezelfde manier vorm te geven.
Door te werken met een duidelijke structuur, weten kinderen waar ze
aan toe zijn en versterken wij het veiligheidsgevoel en raken kinderen
snel vertrouwd met onze school. Om de structuur voor de kinderen
inzichtelijk te maken, gebruiken wij dagritmekaarten.

2.1

Dagindeling

Elke ochtend ziet er zoveel mogelijk hetzelfde uit. Op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
wordt er aandacht besteed aan gym, muziek, voorbereidend schrijven, projectonderwijs, verkeer en
drama.
Een ochtend ziet er als volgt uit:

2.2

Binnenkomst

Vanaf 08.20 kunnen de kinderen via hun eigen ingang aan de achterzijde van de school de klas
binnenkomen. De leerkrachten begroeten de kinderen door het geven van een hand bij binnenkomst.
De kinderen gaan aan hun eigen tafel de taak doen die voor ze klaar ligt. Tot 08.30 uur mag u als
(groot)ouders1 meekijken. Na de eerste schoolweek nemen de (groot)ouders van de kinderen in groep
2 afscheid van hun kind zodra hun kind de groep in komt. Om 08.30 uur gaat de (tweede) bel voor
de start van de dag en verlaten alle (groot)ouders het klaslokaal.

2.3

Eigen taak en kleine kring

Vanaf 08.30 worden groepjes kinderen begeleid door de leerkracht. Dit is extra begeleiding rondom
rekenen en taal of op andere gebieden (bijvoorbeeld motoriek). De andere kinderen werken dan
verder aan hun eigen tafel aan de taak die voor ze klaar lag bij binnenkomst.

2.4

Dagopening/kring

Om 08.50 uur gaan wij in de kring. Hier starten wij samen de dag door te bidden en de dagplanning
door te nemen. Alle kinderen hebben een vaste plek in de kring. Elke dag zitten er twee andere
kinderen naast de juf. Zij mogen die dag de juf helpen met allerlei kleine klusjes. Wij noemen dit de
helpende handen.
In de kring bespreken wij ook samen welke dag het is, welke datum daarbij hoort, wat voor weer het
is en of er nog iets bijzonders is op die dag.
Een paar keer per week vertellen wij een verhaal uit Trefwoord (methode levensbeschouwelijke
vorming) of doen we een andere activiteit uit deze methode. Of we lezen een bijbelverhaal voor. Ook
zingen wij liedjes rondom het thema.

Daar waar in dit kleuterinformatieboekje wordt gesproken over ouders, wordt ouders/verzorgers
bedoeld.
1
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2.5

Spelen en werken

Tijdens het spelen en werken mogen kinderen een activiteit kiezen op het planbord. Deze activiteiten
wisselen per week en/of thema. Per week zijn er ook enkele verplichte activiteiten, soms dit een
knutselactiviteit, maar dit kan ook een activiteit in een van de hoeken zijn. Zoals een taal- of
rekenactiviteit. Deze werkwijze leert kinderen dat belangrijke zaken eerst moeten en dat ze zelf
verantwoordelijk zijn. De leerkracht ondersteunt hierin de kinderen waar nodig.
In de klas hebben wij een bouwhoek, huishoek, rekenhoek, taalhoek, verfbord, water- en zandtafel.
De hoeken wisselen per periode en er wordt per thema een hoek of meerdere hoeken toegevoegd of
aangepast aan het thema. Bijvoorbeeld bij het thema bloemen is er een bloemenwinkel. Met de
kinderen worden deze hoeken opgebouwd en het rollenspel geoefend.

2.6

Eten en drinken

Voor het buitenspelen ’s morgens zitten wij in de kring voor het eten en drinken. De helpende handen
pakken de manden met tassen en zetten deze in de kring. Alle kinderen zetten het drinken en het
fruit op tafel. Samen zingen wij een liedje waarna wij lekker gaan eten en drinken. Kinderen die klaar
zijn, pakken een boek en mogen op hun plekje gaan lezen. Na afloop ruimen de kinderen hun tas
weer op.

2.7

Buitenspelen

Tijdens het buitenspelen genieten wij van ons grote plein waar, naast een grote zandbak,
verschillende speeltoestellen te vinden zijn. Tevens hebben wij in onze kleuterschuur een heleboel
spelmateriaal. Denk hierbij aan karren, fietsen, springtouwen, scheppen en emmers. Bij warm weer
kan de watertafel ook buiten worden gezet. In 2019/2020 wordt daarnaast een groen schoolplein in
fases gerealiseerd.

2.8

Kring

In de kleutergroep zijn wij bezig met rekenen en taal. Op een speelse en leerzame manier worden de
diverse taal- en rekenvaardigheden aan de kleuters aangeboden in de context van het thema , waarbij
wij een grote betrokkenheid van de kinderen nastreven.
Prentenboeken, verhalen, rijmpjes, liedjes, geheugenspelletjes en dergelijke spelen bij het aanbieden
van taal- en rekenvaardigheden een grote rol. Ook coöperatieve werkvormen met de mogelijkheid
tot bewegen nemen een belangrijke plaats in tijdens de activiteiten. Hierbij leren de kinderen van en
met elkaar.
De lessen worden volgens het EDI-model aangeboden. Dit houdt in dat per les eerst de voorkennis
wordt opgehaald (wat weten wij er al van?) Het leerdoel staat centraal (wordt gevisualiseerd op het
digibord) en de les wordt ook geëvalueerd met de kinderen. Wij werken met een beurtenbakje, dit is
een bakje waarin alle namen van kinderen op ijslolly stokjes staan. Dit verhoogt de betrokkenheid en
hierdoor hoeven de kinderen geen vingers op te steken.

2.9

Gym

Voor een kleuter is het belangrijk om een goede grove motoriek te ontwikkelen. Wij doen veel aan
motorische spelletjes en activiteiten bij een gymles (en/of het buitenspelen). Wij gymmen één keer
in de week.
Elke maandagmiddag (tussen de herfstvakantie en de meivakantie) hebben de kinderen gym in de
gymzaal. Wij lopen om 13.30 uur naar de gymlocatie in Nijbroek (achter de bushalte) en ouders
kunnen om 14.45 hier hun kind ook weer ophalen. Wij doen gymspelletjes of wij werken met de
toestellen. Activiteiten die wij aanbieden zijn onder meer: hinkelen, springen, mikken, rollen, klimmen
en klauteren. In de perioden dat we geen gebruik maken van de gymzaal, gymmen wij buiten op het
schoolplein.
Zie paragraaf 4.2 voor meer praktische informatie over het gymmen.
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2.10 Naar huis
Wij eindigen de dag in de kring of aan tafel. In beide gevallen sluiten wij af met een lied om te
danken. Hierna worden de jassen en tassen gepakt en wordt de meeneembak van de klas geleegd.
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3

Methodes en toetsen

Binnen de kleutergroep werken we met de thema’s uit de methode Schatkist. De methode gebruiken
we als bronnenboek. We volgen de methode dus niet exact. Wij zetten als kleuterleerkrachten zelf
een thema op en creëren op die manier ruimte voor de inbreng van de kinderen om de betrokkenheid
te vergroten en aan te sluiten bij wat er bij de kinderen leeft. Door gebruik van de observatielijsten
van KIJK! houden we de ontwikkeling van de kinderen ten
opzichte van de leerlijnen in de gaten.

3.1

Schatkist

Schatkist is de methode die met name aandacht besteedt
aan het mondelinge taalgebruik en woordenschat.
Daarnaast vergroten wij met behulp van deze methode de
kennis van de wereld van uw kind en is er ruimte voor
beginnende geletterdheid en gecijferdheid. De methode sluit
goed aan bij de belevingswereld van kinderen.
Het jaar is in periodes verdeeld waarin verschillende thema’s
langskomen. Deze thema’s worden ankers genoemd. Een
thema begint altijd met kennismakingsactiviteiten om uw
kind warm te maken voor het onderwerp. Vervolgens wordt
er een prentenboek voorgelezen.

3.2

Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn richt zich op de analyse van woorden in klanken door middel van gehoor
(auditieve analyse) en het samenvoegen (synthese) van klanken in woorden. In de map van
Fonemisch bewustzijn komen alle onderdelen aan bod, zoals rijmen, beginklanken en taalvaardigheid.

3.3

Gecijferd bewustzijn

De map gecijferd bewustzijn geeft ons de mogelijkheid kinderen ervaringen te laten opdoen door
activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde.
Hiermee leggen wij een basis voor beginnende gecijferdheid. De activiteiten kunnen aangepast
worden aan bijvoorbeeld het thema dat centraal staat en zijn hierdoor een mooie aanvulling op andere
methodes.

3.4

Kleuteruniversiteit

Kleuteruniversiteit is geen methode,
maar bestaat uit thematische projecten
die pragmatisch worden ingezet passend
bij het doel of een thema dat speelt in
de groep. De projecten zijn gebaseerd
op (prenten-)boeken en de producten
zijn zo ontwikkeld dat ze direct in de
groep kunnen worden ingezet. De
doelen van het lesmateriaal zijn uitgebreid beschreven en sluiten – net als Schatkist - aan bij de
kerndoelen van het primair onderwijs.

3.5

Techniek

In de kleuterklas beschikken wij over de materialen van de Techniektorens. Naast het inzetten van
deze materialen tijdens verschillende thema’s, zijn we in de groep ook regelmatig bezig met het
onderzoekend leren. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld waarom een banaan blijft drijven en een
perzik niet.
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3.6

Kanjertraining

Onze school is een kanjerschool. Om kinderen weerbaar te maken en om te leren gaan met
verschillende sociale situaties, maken wij op onze school gebruik van de Kanjertraining. Door één
taal te spreken als school geeft dit duidelijkheid en rust bij de kinderen en is onze school een plek
waar wij samen in een veilige omgeving kunnen werken en spelen binnen duidelijke afspraken en
spelregels. Zo kunnen kinderen zich goed ontwikkelen.

3.7

Observeren ontwikkeling

In de kleutergroep bekijken we de ontwikkeling van de kinderen door vrije en
gerichte observaties aan de hand van het observatie instrument KIJK!
Met dit instrument kunnen wij het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op
diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd observeren en registreren. KIJK!
wordt drie keer per jaar ingevuld. In de tussenliggende periodes observeert de leerkracht de kinderen
tijdens de door kinderen zelf uitgekozen activiteiten en de door de leerkracht georganiseerde
activiteiten. Gegevens worden per ontwikkelingsgebied en leerlijn verzameld en genoteerd (sociaal
emotioneel, taal, rekenen en motoriek).
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4
4.1

Praktische zaken
Eten en drinken

Tijdens het ochtendprogramma is er een moment
gepland waarin de kinderen gezamenlijk iets gaan
eten en drinken. Graag zien wij dat ouders hun
kinderen gezonde dingen meegeven. Snoepgoed
vinden wij niet tot gezond eten behoren, net als zoet
drinken. Dit geldt ook voor het eten en drinken tijdens
het overblijven op school.
Het eten en drinken wordt in de klas opgegeten en
gedronken. Bij mooi weer gaan wij ook weleens buiten
eten en drinken.

4.2

Gym

Tussen de herfstvakantie en de meivakantie heeft groep 1/2 elke maandagmiddag gym in de gymzaal
(voor de herfstvakantie en na de meivakantie gymmen wij buiten bij droog weer). Wij lopen om 13.30
richting de gymzaal en u kunt uw kind hier om
14.45 ophalen. De kinderen gymmen in hemd,
broek/legging en gymschoenen (bij voorkeur met
klittenband).
De gymschoenen mogen geen donkere zolen
hebben i.v.m. de vloer in de gymzaal. Verder is
het handig als u de schoenen voorziet van naam
en als uw kind op maandag makkelijke kleding
draagt.

4.3

Kapstok

Elk kind heeft een eigen haakje aan de kapstok. Dit wordt aangegeven met een naamkaartje. De tas
mag aan hetzelfde haakje.

4.4

Korte of verlengde kleuterperiode

Is uw kind in oktober, november of december jarig, dan zullen wij op basis van observaties en in
overleg met u bepalen of uw kind een jaar langer (verlengde kleuterperiode) in groep 1/2 blijft of
meegaat naar groep 3 (korte kleuterperiode). Alle kinderen die van januari tot de zomervakantie
starten op onze school nadat ze 4 jaar zijn geworden, blijven het volgende schooljaar in principe in
groep 1. De eindbeslissing wordt in alle gevallen door de school genomen.
Ook kan er soms sprake zijn van versnellen, dit betekent dat er juist wordt gekozen voor een kortere
kleuterperiode. Dit wordt zorgvuldig bekeken door het gebruik van de versnellingswenselijkheidslijst
van de universiteit van Nijmegen en daarnaast nog andere lijsten en eventuele toetsen. Ook bij dit
traject ligt de eindbeslissing bij de school.

4.5

Luizencontrole

De eerste dinsdag na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Wij vragen u om
uw kind op deze dag geen gel in het haar te doen en geen ingewikkelde vlechten om zo effectief
mogelijk alle kinderen te kunnen controleren.
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4.6

Schooltijden en overblijven

Op onze school hebben we een continurooster, wat betekent dat alle kinderen overblijven op onze
school. Tijdens het overblijven eten en drinken de kinderen met de leerkracht in de klas en spelen
daarna buiten. Bij het buitenspelen zijn altijd drie teamleden buiten voor toezicht op het schoolplein.
In onderstaande tabel staan de schooltijden van groep 1/2 (en 3/4) vermeld. Vanaf groep 5 gaan de
kinderen ook op vrijdagmiddag naar school tot 14.45 uur.

4.7

Speelgoed

De kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar school. Uitzonderingen zijn verjaardagen en
speciale dagen waarbij de leerkracht aangeeft dat dit mag.

4.8

Starten in groep 1/2

Als uw kind is aangemeld bij school dan neemt de
leerkracht van groep 1/2 ongeveer 3 maanden voordat
uw kind vier jaar wordt, contact met u op voor een
intakegesprek. In dit gesprek worden afspraken gemaakt
over de wenmomenten van uw kind op onze school2.
Tevens wordt er in dit gesprek informatie uitgewisseld
over:
✓ de gang van zaken op school;
✓ een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong of achterstand;
✓ mogelijke dyslexie in de familie;
✓ allergieën, diëten of andere medische zaken;
✓ de voor- of naschoolse opvang mogelijkheden op
onze school;
✓ andere gegevens van uw kind die onze school moet
weten voor een goede begeleiding.
Een paar weken voor voordat uw kind naar onze school
gaat, ontvangt uw kind een kaart ter verwelkoming.

4.9

Belangrijke telefoonnummers

Bij het inschrijven van uw kind op school heeft u telefoonnummers doorgegeven. Naast deze
nummers vragen wij u ook een extra blad in te vullen, voor mobiele nummer en eventuele
noodnummers. Dit blad ontvangt u van de leerkracht. Denkt u eraan eventuele wijzigingen op tijd
aan ons door te geven? Het is vervelend voor uw kind, uzelf en de leerkracht als wij u in geval van
een calamiteit niet kunnen bereiken.

Omdat het einde van het schooljaar vaak wat onrustiger is, zijn er in principe geen wenmomenten in juni en
juli.
2
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4.10 Verjaardag
Als uw kind jarig is (geweest), mag hij of zij uiteraard de groep trakteren. Een gezonde traktatie heeft
onze voorkeur. Wij willen namelijk het eten van ongezonde snacks en/of snoep niet stimuleren. De
jarigen mogen in de ochtendpauze met twee vriendjes of
vriendinnetjes naar de andere leerkrachten voor een
felicitatie. De jarige krijgt hiervoor een verjaardagskaart
waar alle leerkrachten dan iets op kunnen schrijven.
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5
5.1

Tot slot
Informatie uitwisseling

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van zaken rondom uw kind, de groep en
de school. Dit doen wij op verschillende manieren en momenten.
Klasbord
Dit is een app die u kunt downloaden. Wij
als teamleden kunnen hier berichten en
foto’s op plaatsen. Je kunt onze groep alleen
volgen door een code in te voeren. Deze
code krijgt u aan het begin van het
schooljaar. U mag als ouder onze groep
‘volgen’.
Nieuwsbrief
Ongeveer 1x per maand ontvangen alle ouders de nieuwsbrief. Hierin staan bijzonderheden en
activiteiten waarmee wij u graag op de hoogte willen houden van alles wat er op onze school
gebeurt. Daarnaast ontvangt u 2x per jaar een nieuwsbrief vanuit de Medezeggenschapsraad (MR).
Informatieavond
In het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond plaats. Op deze avond lichten wij ons
onderwijs toe met inzage in methodes, extra uitleg en is er ruimte voor algemene vragen over de
gang van zaken in de groep en ons onderwijs.
Startgesprek
In september vinden de startgesprekken plaats. Deze gesprekken worden met de ouders van alle
kinderen gevoerd en zijn bedoeld om kennis te maken en de start van het schooljaar te bespreken.
Hiervoor krijgen de kinderen een gespreksformulier mee naar huis.
Voor kinderen die instromen gedurende het schooljaar vindt een startgesprek plaats 6 weken nadat
het kind op school is gestart.
Tien-minuten gesprekken
Alle kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. In februari zijn de verplichte 10minuten gesprekken. Op de jaarkalender staat altijd aangegeven wanneer deze gesprekken zijn,
zodat u hier in uw eigen agenda rekening mee kunt houden. Na het tweede rapport zijn er
Heeft u tussen de gespreksmomenten door vragen of zorgen? Maak dan een afspraak met de
leerkracht.

5.2

Overige contactmomenten

Overal waar gewerkt wordt, komen fouten en/of misverstanden voor. Als die zich voordoen willen wij
die graag bespreekbaar maken en samen tot een goede oplossing komen. Wij nodigen u dan ook van
harte uit om naar ons toe te komen als u iets bespreken wilt. Zelf zoeken wij ook contact met u als
wij dat nodig vinden. Dit contact gaat in eerste instantie via een van de leerkrachten van uw kind.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u vervolgens terecht bij de Intern Begeleider en daarna de
directeur.
Uiteraard horen wij het ook graag als u iets leuks te melden heeft of ergens tevreden over bent.
Onze leerkrachten en directeur lopen elke dag na schooltijd zoveel mogelijk buiten op het schoolplein.
Spreekt u ze dan gerust aan. Bij de start van de dag willen wij graag aandacht besteden aan de
kinderen die binnenkomen. U kunt dan korte mededelingen doen aan de leerkracht. Mocht u meer
vragen hebben of iets willen bespreken met de leerkracht, maak dit dan kenbaar aan de leerkracht
dan kan er een afspraak worden gemaakt. Uiteraard kunt u ook altijd via de mail mededelingen of
vragen doorgeven.
CBS Ten Holtens Erve – Kleuterinformatieboekje 2019-2020

16

6
6.1

Contactgegevens
CBS Ten Holtens Erve

Locatieadres:
Middendijk 53
7397 NC Nijbroek
www.tenholtenserve-pcbovoorst.nl
infothe@pcbovoorst.nl
CBS Basisschool Ten Holtens Erve
@TenHoltensErve
0571 292 162

6.2

Directeur en leerkrachten

Directeur
Jolanda de Boer-Noorloos
j.deboer@pcbovoorst.nl
06 2319 1847
Leerkrachten
Elise Rood
e.rood@pcbovoorst.nl
Elise Kuiper-de Wilde
e.kuiper@pcbovoorst.nl

6.3

Naschoolse Opvang (NSO/BSO) - Smallsteps

Locatiemanager
Jessica Rattink – Bruins
www.smallsteps.nl
jessica.rattink-bruins@smallsteps.nl
06 2113 8319
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