INFO
NIEUWE OUDERS KLEUTERGROEP

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Welkom in de wereld van het basisonderwijs! We zijn blij dat jullie er zijn! Uw
kind is net, of wordt binnenkort, vier jaar. Haar of zijn schooltijd begint. Een
spannende tijd voor uw kind, maar ook voor u.
Met deze folder hopen we u wegwijs te maken voor het eerste jaar op de
Bosrank. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u altijd
terecht bij de groepsleerkracht.
Op de website vindt u onze schoolgids. Hierin leest u o.a. over de visie van de
school. Dit houdt onder andere in wat wij als school voor de kinderen
belangrijk vinden en waar we ons voornamelijk mee bezig willen houden.

De start
Voorafgaande de echte start van uw kleuter op de Bosrank, heeft hij of zij recht
op vijf dagdelen ‘wennen’ in de groep. Ongeveer een maand voordat uw
kleuter vier jaar wordt, neemt de school contact met u, om op school hiervoor
afspraken te komen maken. Meestal verspreiden we die dagdelen (ochtenden)
over twee weken.
We gaan ervan uit dat uw kleuter zindelijk is als hij of zij op school begint. De
leerkracht verschoont op school geen luiers. Een ongelukje kan altijd gebeuren.
Natuurlijk krijgt hij/zij dan een verschoning.
Na de eerste paar weken op school maakt de groepsleerkracht een afspraak
met u voor een kennismakingsgesprek.

Hoe ziet een dag bij de kleuters eruit?
De deuren van de school gaan om 8:15 uur open. Om 8:30 wordt u verzocht
afscheid te nemen. De kleuters beginnen dan in de kring.
In de kring gebeuren verschillende activiteiten. Vertellen en praten, verhaaltjes
voorlezen, zingen en muziek maken, maar ook activiteiten die door de kinderen
als spelletjes worden ervaren, maar bijdragen aan de taal en voorbereidende
rekenontwikkeling van uw kind.
Na de kringactiviteiten beginnen de kleuters aan het spelen en werken in de
klas of een activiteit in het speellokaal of aan een buitenspel.

Het spelen en werken in de klas bestaat uit spelen en werken in de hoeken,
zoals de huishoek, de themahoek en de bouwhoek, spelen en werken aan tafels
met ontwikkelings-materiaal zoals taalspellen, telspelletjes of puzzels, of
knutselen.
Om 10:00 uur ruimen de kleuters op en wordt er gezamenlijk in de kring
gegeten en gedronken. De kleuters eten en drinken hun van huis meegenomen
tussendoortjes op. Tijdens het eten en drinken wordt er vaak voorgelezen door
de leerkracht en soms wordt er een filmpje op het digibord bekeken.
Op de Bosrank stimuleren wij gezonde voeding. Dit is nodig voor
de concentratie en optimale werkhouding en ontwikkeling van
de kinderen. Wij vragen uw kleuter dan ook een gezond
tussendoortje mee te geven zoals fruit of bijvoorbeeld een
gezonde liga. Als uw kind ’s ochtends slecht eet, overlegt u met
de leerkracht of hij of zij een boterham mee naar school mag
nemen. Ook bij traktaties vragen wij hiervoor uw aandacht. Zie
verderop in deze folder voor suggesties.
Na het eten en drinken wordt er begonnen aan het tweede gedeelte van de
ochtend. Als de groep in het eerste deel beweging heeft gehad, zal ze nu gaan
spelen en werken en andersom.
Na dit gedeelte wordt er weer aandacht besteed aan gezamenlijk opruimen en
wordt er kort in de kring afgesloten. De kleuters gaan nu naar huis of blijven op
school om over te blijven.
’s Middags start de groep weer in de kring. Daarna gaan de kleuters weer
werken/spelen. Er wordt weer opgeruimd en afgesloten in de kring. Als het
goed weer is, wordt er ook nog buiten gespeeld.
Op woensdagochtend bent u bij de kleuters van harte welkom om mee te
spelen en werken tijdens de spelinloop. Zo ziet u waar uw kleuter op dat
moment in de klas mee bezig is. Voor uw kind is het heerlijk om even samen in
de groep bezig te zijn. De spelinloop duurt tot 9:00 uur.

De schooltijden van de kleuters
8:15 uur: deur open
8:30 uur: starten
12:00 uur: uit
12:55 uur: deur open
13:00 uur: starten
15:00 uur: uit
Op woensdag zijn de leerlingen ’s middags vrij.
Het is voor de rust van uw kleuter belangrijk om te gelijk met de andere
kleuters te kunnen beginnen. We stellen het zeer op prijs als u op tijd op school
komt!
Bij het halen stellen wij het op prijs als u bij het hek blijft wachten.
Wees op tijd voor het ophalen en brengen van uw kind!

De overblijf
Op de Bosrank kunnen de kinderen tussen de middag tegen een vergoeding op
school blijven eten. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. De kleuters
eten bij hun eigen juf of de juf van groep 3 in de klas en gaan na het eten
buitenspelen. Bij slecht weer wordt binnen gespeeld. Op het schoolplein
passen de leerkrachten bij toerbeurt op de kinderen.
Overblijfbonnen kunt u maandag en woensdagochtend tussen 8:15 en 8:45 uur
in de aula kopen. 20 x voor €30,00. Het is mogelijk om via incasso te betalen.

Waar besteden we in de kleutergroepen allemaal aandacht
aan?
● Sociaal- emotionele ontwikkeling
Samen spelen en delen, emoties herkennen van jezelf en de ander, leren
omgaan met elkaar, omgaan met conflicten, omgaan met emoties,
zelfvertrouwen ontwikkelen.
Aandacht voor culturen, rituelen, feesten, verjaardagen en gewoontes.

● Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
Onder zelfstandigheid verstaan we: zonder hulp oplossingen kunnen bedenken,
om kunnen gaan met uitgestelde aandacht, weten wat je moet doen als je met
iets klaar bent, op een goede manier voor jezelf opkomen enz..
Onder zelfredzaamheid verstaan we: veters kunnen strikken, aan- en uitkleden,
billen afvegen enz..

● Grove en fijne motoriek
Onder de grove motoriek verstaan we: lopen, huppelen, fietsen, balgooien en
vangen, hinkelen, balanceren, klimmen en klauteren enz.. Maar ook schilderen
als voorloper voor de fijne motoriek, en werken met constructiemateriaal, zoals
de blokken en lego.
Onder de fijne motoriek verstaan we: de potloodgreep, binnen de lijntjes
kleuren, (op een lijn) kunnen knippen, maar ook het kralenplankje, boetseren,
puzzelen enz.. In de zandbak spelen of met zand/watertafel spelen.

● Muzikale ontwikkeling
Liedjes zingen.
Hoog en laag, hard en zacht, ritme, tempo en dansen.
Het bespelen van orff instrumentjes.

● Expressieve en beeldende vorming
Vrij kleuren en knutselen, boetseren en schilderen.

● Spraaktaalontwikkeling en woordenschat
Hier wordt aandacht aan besteed in de vorm van:
-het voorlezen en navertellen van verhalen
-logisch redeneren

-geheugen ontwikkelen
-volgorde
-het aanleren van woorden en begrippen door middel van o.a. praatplaten,
versjes en gedichtjes
-werken met allerlei vormen van taalspellen.

● Ontluikende geletterdheid en voorbereidend lezen
Nieuwsgierig worden naar lezen en schrijven en het ontdekken van het
geschreven/gedrukte woord.
Hakken en plakken van klanken.
Rijmen.

● Voorbereidend rekenen:
Tellen.
Cijferherkenning.
Begrippen als meer en minder.
Getallen splitsen.
Meten en wegen zoals hoog en laag enz..
Kortom, begrippen die je nodig hebt om te kunnen starten in groep 3 met het
aanvankelijk rekenonderwijs.

Mensen denken vaak dat kleuters alleen maar spelen. Die
mensen hebben…. gelijk! Kinderen leren voornamelijk door te
spelen. Door te spelen ontdekken kleuters de wereld om hen
heen. Dat doen ze met al hun zintuigen: voelen, zien, horen,
ruiken en proeven. De kleuterleerkrachten proberen de kleuters
in hun spel zo te sturen dat ze optimaal ontdekken en leren. Zij
zullen het spel altijd uitdagend en aantrekkelijk maken zodat
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kleutergym
Op de Bosrank hebben we een aparte kleuterspeelzaal waar zeer regelmatig
door de kleuters in gegymd wordt.
Bij de gym wordt aandacht besteed aan de grove motoriek maar ook aan het
samenspelen of aan dans.
Maar ook klimmen en klauteren, balanceren, rollen en glijden zijn onderdelen
waar op spelenderwijs aandacht aan besteed wordt.

Tijdens de gym ontwikkelen kleuters veel zelfvertrouwen. Wat je eerst nog niet
durfde, durf je nu opeens samen met de juf wel! Een hele overwinning. Veel
kleuters die net op school zijn durven in het begin ook nog niet mee te doen.
Dat is heel normaal. Na een aantal keren zullen zij zich veilig voelen en aan de
hand van de juf de stap wagen.
Bij de kleuters gymmen de kinderen in hun ondergoed. In de kring kleden zij
zich uit. Het is de bedoeling dat u uw kind eenvoudige gymschoentjes, voorzien
van naam, mee naar school geeft om op te gymmen. Dit voor de hygiëne en het
comfort tijdens de kleutergym. De gymschoenen blijven op school.

Verjaardagen
Verjaardagen zijn bij de kleuters een enorme belevenis. De jarige Job staat die
dag helemaal in de belangstelling.
In de ochtend wordt hij/zij in het zonnetje gezet. Met een mooie
verjaardagsmuts op mag hij/zij op een stoel staan en wordt dan bezongen door
alle kleuters. Daarna mag hij/zij in de klas trakteren. Op de Bosrank proberen
we de traktaties zo gezond mogelijk te houden. Hieronder vindt u een lijstje
met suggesties. Tijdens het eten en drinken mag de jarige met twee
vriend(inne)tjes de klassen rond. Hij/zij gaat dan langs alle meesters en juffen.
Die feliciteren de jarige dan en schrijven iets op de kaart die hij/zij van de juf
heeft gekregen.
De vierde verjaardag wordt niet gevierd op de Bosrank. We gaan ervan uit dat
dit op de crèche of peuterspeelzaal in een vertrouwde omgeving gevierd wordt.

Lijstje suggesties voor gezonde traktaties
Eierkoeken
Ontbijtkoekjes
Kleine krentenbolletjes
Cheeze dippers
Spiesjes kaas/worst
Spiesjes komkommer/tomaat/andere groente
Spiesjes met fruit
Fruit (bv. fruitsalade of gewoon een appel of mandarijn)
Krenten, rozijntjes of yoghurtrozijntjes
Sultana’s
Liga’s
Rijstwafels in verschillende smaken
Beschuitjes

Danoontjes
Soepstengels
Kijk ook eens op de site www.party-kids.nl en dan bij traktaties > gezonde
traktaties.

Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten te houden, maken wij op de
Bosrank gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat gedurende de
gehele schoolloopbaan van uw kind de vorderingen nauwkeurig in de gaten
gehouden worden, zodat bij eventuele uitval meteen ingegrepen kan worden.
Bij de kleuters doen we dit door middel van observaties die we langs de
ontwikkelingslijn leggen, waardoor we kunnen zien of kinderen zich voldoende
ontwikkelen.
In groep 2 testen we de kinderen in januari om te kijken hoe het voorbereidend
lezen zich ontwikkeld.

Tien minuten gesprekken
In november en maart wordt u uitgenodigd om over de vorderingen van uw
kleuter te praten. We gaan ervan uit dat u komt, maar mocht u verhinderd zijn,
dan neemt u contact met de leerkracht op en die maakt samen met u een
nieuwe afspraak.
In september worden de informatieavonden gehouden. De leerkrachten
informeren u dan over de gang van zaken in de groep en waar dat jaar aan
gewerkt wordt. Ook dan verwachten we u op school. Mocht u verhinderd zijn,
neemt u dan contact op met de groepsleerkracht.

Ouderbijdrage
De Bosrank vraagt u vriendelijk een jaarlijkse ouderbijdrage te betalen van
€30,00. Dat geld wordt gebruikt voor alle feesten zoals paas-, sint- en
kerstfeest. Maar ook voor excursies, uitstapjes en sportclinics. U ontvangt
hiervoor t.z.t. een machtiging.

Ouderhulp en ouderbetrokkenheid
Ouderhulp
Op onze school vinden veel activiteiten plaats. We stellen het zeer op prijs
wanneer u ons daarmee kan helpen. Zonder hulp van ouders kan een school
niet draaien. U kunt daarbij denken aan het helpen met feesten, versieren van
de school, het rijden bij uitstapjes enz.. U zult via de nieuwsbrief, die om de 2
weken verschijnt, vaak oproepjes krijgen om mee te helpen bij een bepaalde
activiteit.
De Bosrank heeft, zoals elke school, een ouderraad. Deze komt regelmatig bij
elkaar om activiteiten en vieringen te plannen en organiseren. Als u zich
geroepen voelt om u aan te melden kan dat, graag zelfs, bij Susanne Pedersen,
Directeur.

Ouderbetrokkenheid
Het is erg belangrijk dat u regelmatig op school komt om met de leerkracht te
praten. We gaan ervan uit dat u op de uitnodigingen ingaat van de leerkracht
om over uw kind op school te komen praten. Deze zijn twee keer per jaar.
Het is ook heel belangrijk dat u aanwezig bent op de informatieavonden.
Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over wat uw kind dit schooljaar gaat
leren en wat er verder dit schooljaar aan de orde komt.

Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid van ouders bij
de school van hun kinderen de vorderingen van hun kinderen
verbeteren.

Nog even dit:
Naar huis en naar school
Kleuters mogen niet alleen of met een ouder broertje of zusje mee naar huis.
Dit moet onder begeleiding van een volwassene.
Als uw kind door iemand anders zal worden opgehaald, moet u dit doorgeven
aan de leerkracht.

Ziek zijn
Indien uw kind ziek is, belt u ’s ochtends vóór schooltijd de school om te
melden dat uw kind ziek is en die dag niet op school zal komen.

Luizenbestrijding
In de week na elke vakantie, controleren we alle kinderen op luizen. Als uw
kind luizen heeft krijgt u daar persoonlijk van de leerkracht bericht over.

Tot slot
Wij vinden het erg belangrijk een open en samenwerkende relatie met ouders
te hebben. Dit betekent dat als er zaken zijn die u graag met de leerkracht
bespreken wilt, dit altijd kan. Loopt u dus gerust naar de groepsleerkracht als u
iets kwijt wilt of u iets dwars zit. De leerkracht zal dan een afspraak met u
maken.
We hopen dat uw kind en u als ouder een fijne basisschooltijd op de Bosrank
zullen hebben.

De Bosrank
Liesbos 18-20
2134 SB Hoofddorp
023-5574773
www.basisschooldebosrank.nl

