
Van harte welkom bij ons in de klas. 

Hieronder een beschrijving van weetjes uit de kleuterklassen. 
 

Klassen: 

In groep 1-2A is juf Kim aanwezig op maandag, dinsdag en 
woensdag. Juf Natascha is er op donderdag en vrijdag.  

In groep 1-2B is juf Anneleine er op maandag tot en met woensdag 

en juf Elian op donderdag en vrijdag. 
 

5 gelijke dagen model, brengen en ophalen: 
Sinds afgelopen jaar hanteren wij het 5 gelijke dagen model. Dit wil zeggen dat alle dagen 

gelijk zijn, lestijden van 8.30 tot 14.00 uur en alle kinderen lunchen op school. De kleuters 

mogen vanaf 8.20 uur de klas in, 8.30 uur starten we echt. Het is erg prettig als uw kind op tijd 
op school komt. Een keer te laat kan gebeuren, wilt u uw kind dan zelf stil de klas in laten 

komen en zelf niet meelopen, dit voorkomt een hoop onrust.  

Rond 13.55 uur komen de kleuters naar buiten en wachten op een vaste plek bij de leerkracht. 
U kunt buiten het hek wachten op uw kind, die na een high five aan de leerkracht naar u toe 

mag lopen.  

 
Informatie vanuit school: 

U krijgt via verschillende kanalen informatie vanuit de school. Er is maandelijks een 
Schoolnieuwsbrief die u per mail ontvangt. Daarnaast kunnen er via de mail of per brief 

mededelingen of oproepjes worden gedaan. Sinds vorig jaar maken we ook gebruik van Parro 

voor korte berichtjes, vragen of mededelingen. Dit is een gratis app die u op uw telefoon kunt 
installeren en u wordt dan gekoppeld aan de groep van uw kind.  

Op het bord in de gang bij de kleuteringang kunt u ook diverse informatie vinden. 

 
Start in de ochtend:  

-Op maandag starten we met de weekendkring, waarbij we op een interactieve manier naar 
elkaars verhalen luisteren. 

-Op alle andere dagen starten we met de inloop waarbij u als ouder tot 8.30 uur met uw kind 

mee mag spelen met datgene wat voor hem of haar klaar ligt. De kinderen zitten in een vast 
groepje met een kleur, die ook op de gekleurde stip staan. De stip ligt iedere keer weer op een 

andere plek. 

-Wanneer er bijzondere activiteiten plaats vinden, kan het zijn dat er geen inloop klaar staat, 
maar de kinderen in de kring beginnen.  

 

Eten en drinken: 
Rond 10.00 uur eten en drinken we in de kring; een klein hapje, te denken aan fruit, brood, liga 

of ontbijtkoek. Graag gezond. Op woensdag tot en met vrijdag vragen we of ieder kind fruit 
voor dit moment meeneemt. En rond de middag lunchen alle kinderen op school. Dan graag 

brood en drinken meegeven en daar mag iets extra’s bij zitten, zoals een liga, ontbijtkoek, fruit 

ed. U geeft dus voor 2 momenten eten en drinken mee. Het is prettig en duidelijk wanneer u 
2x drinken meegeeft, in plaats van 1 beker die uw kind dan half leeg moet drinken.   

 

Vanuit de klas: 
-Op de dagritmekaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag gaat gebeuren of al geweest 

is (tijdsbesef). Op de weekrups zijn de dagen van de week zichtbaar.  
-Iedere dag zijn er 2 hulpjes die de juf mogen helpen met allerlei dingen.  

-Laatje: Ieder kind heeft een eigen laatje waarin gemaakte werkjes bewaard kunnen worden 

en brieven in gedaan worden om mee te nemen naar huis. U mag daar zelf ook inkijken om de 
spullen mee te nemen. 

-Verjaardag: Om de verjaardag van uw kind te vieren moet u vooraf even afspreken met de 

leerkracht wanneer dit kan, om te voorkomen dat er 2 jarigen op 1 dag zijn. U bent van harte 
welkom om het feestje in de klas mee te vieren, de leerkracht geeft de tijd aan. We vinden het 

fijn als de traktaties gezond zijn. 



-Luizencontrole: deze vindt iedere maandag na de vakantie plaats, graag rekening houden 

met het haar. 
-Ziek: wanneer uw kind helaas ziek of afwezig is, dit graag, bij 

voorkeur vóór schooltijd, melden bij de leerkracht. 

-Vragen of iets bespreken: kleine dingen kunnen voor of na 
schooltijd. Wanneer er meer tijd voor nodig is graag even een 

afspraak maken. Dit ook in verband met de pauzes om 14.00 uur 

van alle leerkrachten.  
-Iedere vrijdag voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed  

van huis meenemen voor binnen of buiten. 
 

Vakgebieden: 

-Naast taal, rekenen en voorbereidend schrijven zijn er ook andere vakgebieden. 
-De kleuters komen op een speelse wijze (liedjes, tellen, kleuren) in aanraking met Engels, 

volgens de methode ‘Take it easy’.  

-De kinderen krijgen gymles op maandag volgens de methode “Bewegingsonderwijs in het 
speellokaal”, toestellen afgewisseld met spellessen. Alle kinderen dragen gymschoenen in 

verband met de hygiëne, deze mag u inleveren bij de leerkracht, graag met klittenband of 

elastiek en voorzien van naam. We gymmen in de school achter ons schoolgebouw, dit omdat 
onze speelzaal in de toekomst weer gebruikt kan gaan worden voor een derde kleutergroep. 

In deze gymzaal is een beperkte omkleedruimte aanwezig, wij hebben daarom besloten de 
kleuters zich niet om te laten kleden. We doen daar wel de gymschoenen aan en hooguit een 

rokje of trui uit. U mag wel deze dag thuis al makkelijkere kleding aan doen. 

-Tijdens het spelen en werken kiezen de kinderen zelf wat ze willen doen door middel van het 
kiesbord, wat de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevordert. 

Ook zijn er verplichte werkjes die de kinderen van tijd tot tijd moeten maken die gericht zijn op 

een bepaalde techniek of vaardigheid.  
-In de kleine kring besteedt de leerkracht (extra) aandacht aan een groepje kinderen. 

-Middels de kanjertraining maken we de kinderen bewust van hun eigen gedrag. Zo wordt 
aangeleerd hoe je dingen (tegen een ander) kan zeggen, wat het gevolg van gedrag kan zijn, 

en hoe een ieder zich als een kanjer kan gedragen.  
 
Koffers of lettertas die de kinderen om de beurt mee mogen nemen: 

-Logeerknuffel; een knuffel en een koffer die een weekend mag blijven logeren en meespelen. 
-Lettertas: iedere week bieden we spelenderwijs 1 letter aan. Ieder kind mag spulletjes 

meenemen met die letter, maar 1 kind krijgt de lettertas mee om thuis spulletjes te zoeken. 

Aan het einde van de week mogen de spullen weer mee naar huis. 
-Er is iedere week een Kanjer/ zonnetje van de week. Deze leerling staat centraal, ontvangt 

complimenten en mag de kanjerkoffer meenemen. Hierin mogen wat persoonlijke dingen van 

thuis in om op school over te vertellen, zo leren wij het kind weer een beetje beter kennen.  
 

Overig: 
-Op de jaarkalender vindt u allerlei vaststaande dingen terug, zo ook de studiedagen en 

vakanties ed. Deze staan ook in de nieuwsbrief en op de website; www.krugerstee.nl. 

-Op de website, Facebookpagina en Twitterpagina van de school kunt u leuke activiteiten of 
foto's terug vinden van de groepen.   

-Voor aanvullende informatie kunt u ook de schoolgids op de website raadplegen.    
 
De juffen hebben weer erg veel zin in het schooljaar en hopen samen 

met de kinderen veel plezier te beleven!  
 

Vriendelijke groet, 

Juf Kim, juf Natacha, juf Anneleine en juf Elian 

http://www.krugerstee.nl/

