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Voor u vindt u het informatieboekje voor de kleutergroepen, een boekje om u als 
(nieuwe) ouder wegwijs te maken in het reilen en zeilen van de kleutergroepen op  
De Fusieschool Noord Scharwoude.   
Mochten er na het lezen van dit boekje nog vragen zijn kunt u natuurlijk bij ons 
terecht, bij voorkeur na schooltijd. 
 

De school 
 
Naar school 
Ongeveer 4-6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op 
(via telefoon of mail) voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  
Deze vindt plaats na schooltijd met u en uw kind. Dan worden ook twee kijkmomenten 
afgesproken. Dit zijn twee dagdelen waarop uw kind tot 11:30 uur meedraait met de 
groep. Uw kind mag vanaf de vierde verjaardag (of de dag erna) elke dag komen.    
 
De groepen 
De kleutergroepen zijn combinatiegroepen 1- 2.  Dit houdt in dat er 4-, 5-, en 6-jarigen bij 
elkaar in de groep zitten.  We spreken van jongste, middelste en oudste kleuters.  
Door deze groepering leren de kinderen heel veel van elkaar. Ook de sociale ontwikkeling 
wordt gestimuleerd, doordat de oudsten de jongsten helpen en ze leren elkaar te 
accepteren met ieders mogelijkheden.  
 
Schooltijden 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  8:30  –  14:00 uur.	
 	
Vanaf 8:20 uur mag u met uw kind naar binnen. U mag uw kind tot de deur van de klas 
wegbrengen, daar kunt u afscheid nemen en vangt de leerkracht uw kind op.  Voor 
schooltijd hebben wij alle aandacht nodig voor de kinderen en hebben wij liever geen 
ouders in de klas. Heeft u mededelingen, dan kunt u dit op een briefje (mee)geven. 
Wij verzoeken u de gang rustig te verlaten, als wij om 8:30 starten met de lessen.	
 	
Als de school uit is loopt de leerkracht met de kinderen naar buiten. De kinderen gaan met 
hun groep bij de muur staan. Als wij u zien, zeggen wij tegen het kind dat het naar u toe 
mag gaan. Dit zorgt ervoor dat wij meer overzicht hebben en kunnen zien met wie het kind 
meegaat. Wij verzoeken u als ouder niet bij de muur te wachten, maar op het schoolplein. 
Zo is er genoeg plaats voor de kinderen.	
 	
Ná schooltijd mag u altijd een kijkje komen nemen in de klas.	
 	
Voor- en Buitenschoolse opvang    
Er is op school de mogelijkheid om gebruik te maken van de Voorschoolse Opvang (VSO) en 
Buitenschoolse Opvang (BSO) . Dit wordt geregeld door een externe organisatie (SKL) en is 
in het naastgelegen gebouw ‘West’. 
De kinderen die van de VSO gebruik maken, worden in de klas gebracht. De begeleider van 
de BSO verzamelt de kinderen om 14.00 uur in de gang. 
Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een informatiepakket opvragen bij Stichting 
Kinderopvang Langedijk.   
Op het bord naast de deur van het klaslokaal kunt u noteren wanneer uw kind overblijft, 
zodat de leerkracht ook op de hoogte is. 
                                                                                                                                                                                               

De klas 
 
Lesprogramma                                                                                                               
We geven invulling aan het lesprogramma door te werken met thema’s. Een thema duurt 
enkele weken.  De thema’s hangen voor een gedeelte af van de periode, zoals herfst, 
zomer, sinterklaas, en dergelijke. Andere thema’s plannen wij in de belevingswereld van 
de kinderen. Binnen de thema’s werken wij aan de doelen die wij voor de leerlingen 
hebben gepland. 



Om de kinderen nog meer bij de thema’s te betrekken mogen ze op verzoek van de 
leerkracht vaak iets meenemen wat bij het thema past. Bijvoorbeeld boeken rond het 
thema, attributen om mee te spelen of om te laten zien  (denkt u er hierbij aan, de 
voorwerpen te voorzien van naam).  

Ontwikkelingsgebieden 
In de kleutergroep ligt de nadruk op de volgende ontwikkelingsgebieden: 

• sociaal-emotionele ontwikkeling  
• spraak-taalontwikkeling  
• rekenenkundige ontwikkeling 
• motorische ontwikkeling  
• spel 
• creatieve ontwikkeling 

 
Het werk- en leerproces wordt gepland, geregistreerd en geevalueerd. Dit geldt ook alle 
activiteiten gedurende de dag, zoals de vorderingen tijdens de gym- en spellessen, de taal- 
en rekenactiviteiten en het samenspel met andere kinderen tijdens buitenspelen en in de 
klas. 
Het plannen en evalueren van doelen per ontwikkelingsgebied doen wij met behulp van 
leerlijnen op elk vakgebied. Hiermee zorgen wij ervoor dat elk kind aangeboden krijgt 
waar hij/zij op dat moment aan toe is.  
 
Letters 
Naarmate de kleuters ouder worden gaan ze zelf hun naam schrijven. Dit gebeurt echter 
met allerlei letters, zoals bijvoorbeeld hoofdletters. Wij laten hierbij de letters zien die 
wij gebruiken in groep 1 en 2. Wilt u zo vriendelijk zijn uw kind meteen de juiste letters 
aan te leren? Dit geldt alleen wanneer uw kind hier belangstelling voor krijgt en er zelf om 
vraagt. Het is echt niet de bedoeling dat u thuis met uw kind de letters oefent! 
 
We noemen alleen de klank, dus: ah, b (bu), c (ss), d (du) enz. Dus niet aa, bee, cee! 
Het zou fijn zijn als u thuis ook deze manier van benoemen zou gebruiken. Ook schrijven 
we bij de kleuters geen hoofdletters. 
 

 
 
Omdat de kinderen linksboven moeten beginnen met schrijven, zetten wij hun naam ook 
op die plaats op de tekening. Misschien een tip voor u? Zo leren ze spelenderwijs hoe het 
hoort. Het is fijn als u er ook op let dat uw kind het potlood op de juiste wijze vasthoudt. 
 
Dagprogramma 
Iedere dag bepalen vaste activiteiten de indeling van de dag. Deze bestaan uit: 
kringactiviteiten, werkles, buitenspelen en/of gym- of spelles in de gymzaal. De volgorde 
van deze activiteiten zijn iedere dag grotendeels hetzelfde. Voor de kinderen wordt het 
dagprogramma duidelijk gemaakt door de dagritmekaarten. Dit zijn kaarten met 
illustraties van de activiteiten. Deze hangen op de volgorde waarop ze plaatsvinden. Hier 
hebben de kinderen veel houvast aan. 

Inloop                                                                                                                          
Over het algemeen starten wij met inloop. Dat wil zeggen dat de kinderen direct bij 
binnenkomst met de speel-leermaterialen aan de slag gaan. Dit doen zij aan de 
groepstafels. De speelhoeken zijn dan nog gesloten. 

De kring                                                                                                                         
We starten de kring altijd met een dagopening. We heten alle kinderen welkom en we 
bekijken welke dag het is, de datum en wat we gaan doen. We kijken naar de maand en 
het seizoen en we bidden samen. Daarna volgt een activiteit aansluitend bij het thema. De 
kringactiviteiten zijn zeer gevarieerd, wat inhoudt dat we voorlezen, vertellen, liedjes en 
versjes leren, muziek maken, poppenkast spelen en kijken, taal- en rekenspelletjes, 



luisteroefeningen, zang- en dansspelletjes enzovoorts. Wij werken regelmatig met 
cooperatieve werkvormen waarbij alle kinderen actief aan een activiteit deelnemen.  

Wij werken in de kleutergroepen regelmatig met de ‘kleine kring’. Hierbij krijgen de 
kinderen die op dat moment in de kleine kring zitten, onderwijs in een kleine groep. De 
activiteiten in de kleine kring kunnen erg verschillen. Ook de groep kan wisselen van 
samenstelling. De ene keer wordt er een taalactiviteit gedaan, de andere keer een 
rekenactiviteit. Soms wordt het aangebodene in de kleine kring aan alle kinderen in kleine 
groepjes aangeboden, een andere keer kan het een extra oefening zijn met kinderen die 
iets heel goed of juist minder goed kunnen. De kinderen kunnen op het werkbord zien 
waanneer zij samen met de leerkracht een activiteit doen. 

Spelen/werken 
Tijdens de werkles wordt er gewerkt aan opdrachten, zowel met ontwikkelingsmateriaal 
uit de kast als knutsel- en expressieopdrachten, en er wordt gespeeld in de 
speel/leerhoeken. Wij volgen hierbij de leerlijnen op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en spel. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat er steeds een uitdagend aanbod is 
voor elk kind. Daarbij speelt de leerkracht zoveel mogelijk in op de belevingswereld van de 
kinderen.                           

Tijdens het spelen en werken in de klas maken we gebruik van het kiesbord. Dit is een 
bord met illustraties van alle activiteiten in de klas. De kinderen kunnen hierbij zelfstandig 
een activiteit kiezen door hun kaartje onder het plaatje van de activiteit van hun keuze te 
hangen.  

Zelfstandig werken                                                                                             
Zelfstandig werken begint al in de kleutergroepen. De kinderen doen zoveel mogelijk 
zelfstandig (aan- en uitkleden, spullen pakken, opruimen, keuzes maken) en worden indien 
nodig geholpen door de oudere kinderen in de groep. Daarnaast hangt er een ‘stoplicht’ in 
de klas. Als het licht op oranje staat mogen de kinderen niet van activiteit wisselen. Als 
het licht op groen staat wel Daarnaast heeft de leerkracht een rode ketting. Zij hangt deze 
om wanneer zij een groepje kinderen extra aandacht geeft. De kinderen weten dan dat ze 
even niets mogen vragen. Hiermee stimuleren wij dat zij  hun probleempjes zelf oplossen 
of met een klasgenootje bespreken. 

Eten en drinken 
Rond 10:15 eten en drinken wij gezamenlijk in de kring. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 
weet wat het mee heeft? Graag met zijn/haar naam erop. Dit voorkomt verwarring. Als de 
kinderen ’s morgens binnen komen, kunnen zij dit in de daarvoor bestemde bakken leggen. 
Wilt u erop letten dat uw kind niet te veel eten en drinken mee krijgt? En bij voorkeur 
geen frisdrank en snoepgoed. Vrijdag is fruitdag. Stimuleert u uw kind om (in ieder geval) 
dan fruit mee te nemen?  
De kleuters gaan om 11.45 uur eten tijdens een onderwijsactiviteit. Daarna gaan ze drie 
kwartier buiten spelen. Kleuters die nog niet klaar zijn met eten, mogen na het buiten 
spelen nog even verder eten. Het eten wat niet op is, gaat om 14.00 uur mee naar huis 
zodat u zicht heeft op wat uw kind heeft gegeten. 
De lunchtrommel van uw kind mag u in de tas aan de kapstok laten hangen.	
 
Gymmen 
Kleuters hebben veel beweging nodig, daarom wordt hier iedere dag op verschillende 
manieren aan gewerkt: buitenspelen, spelletjes in de klas, gymmen in de speelzaal. 
De kleuters gymmen twee keer per week in de speelzaal (dinsdag en vrijdag). Dit doen zij 
in hun ondergoed en op blote voeten.  
Als uw kind voetwratjes heeft verzoeken wij u hem/haar gymslofjes mee te geven, of 
sokken die niet glad zijn, aangezien voetwratjes erg besmettelijk zijn. Wilt u deze 
voorzien van de naam? 
 
Verjaardag 
Vanaf 5 jaar vieren wij de verjaardag in de klas. Wilt u vooraf even met de leerkracht 
afspreken op welke dag er getrakteerd wordt? U en uw kind mogen dan om 9.00 uur op 
school komen om samen met de klas de verjaardag te vieren. Dit duurt ongeveer een half 



uur. Natuurlijk mag uw kind dan iets lekkers trakteren in de eigen groep. Liefst niet te 
overdadig; een traktatie moet een aardigheidje blijven. Als u foto of videobeelden maakt 
wilt u deze dan niet delen via sociale media maar enkel gebruiken voor in privekring. 
Uw kind mag op zijn/haar verjaardag een cadeau meenemen om te laten zien. 
 

Informatie 
 
Informatieavond 
Aan het begin van elke schooljaar wordt in elke groep een informatieavond gehouden voor 
de ouders. Tijdens deze avond kunnen de ouders kennismaken met de leerkracht(en) en 
met elkaar. Ook wordt er door de leerkracht het een en ander verteld over de werkwijze 
in de groepen, en is er gelegenheid om eens rustig in de lokalen rond te kijken. 
Alle ouders zijn hierbij van harte welkom! 
De datum van de informatieavond wordt gemeld via de mail. 
 
Kalender 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Hierop staat 
de jaarplanning van vrije dagen, studiedagen, vakanties, etc. Hangt u hem op een 
zichtbare plek in huis op, want de extra vrije dagen voor de kinderen (studiedagen van de 
leerkrachten) worden hier ook in vermeld. In de loop van het schooljaar 2018-2019 zal 
deze informatie ook digitaal te vinden zijn. U krijgt hierover spoedig meer informatie. 
 
Informatiebord 
Beide kleutergroepen hebben een informatiebord vlak bij de buitendeur. Hierop wordt o.a. 
aangegeven rond welk thema we werken en welke bijzonderheden er zijn. 
Op het bord en/of het raam naast de deur van de klas worden mededelingen gedaan en 
oproepen geplaatst voor bijvoorbeeld vervoer tijdens een excursie (gebeurt ook regelmatig 
per email) en de meegegeven brieven worden er opgehangen. 
 
Oudergesprekken 
Ongveer 6 weken nadat uw kind bij ons is gestart zullen wij u uitnodigen voor een ‘eerste-
indruk-gesprek’. We bespreken dat hoe de eerste periode is verlopen en wat de 
aandachtspunten zijn. Ook kunt u uw vragen aan ons kwijt.  
Wij willen u graag minimaal twee keer per jaar spreken: in het najaar en in het voorjaar.  
De precieze data worden bekend gemaakt via de mail. De gesprekken zullen ongeveer 10 
minuten duren. Als er tussentijds iets is, dan zijn wij altijd bereid tijd voor u vrij te 
maken, na schooltijd.  
 
Multomap 
Een deel van de werkjes die de kinderen maken nemen ze mee naar huis, een ander deel 
verzamelen wij in een 23-rings multomap. Twee keer per jaar,als de oudere kinderen een 
rapport krijgen, krijgen de kinderen hun map mee naar huis om te bekijken en om samen 
de liedjes te zingen en de versjes op te zeggen. 
U mag alle blaadjes in de map laten zitten en deze binnen enkele weken weer mee naar 
school geven. Na de zomervakantie mag de lege map mee naar school terug voor het 
nieuwe schooljaar. Zo heeft u uiteindelijk een leuk overzicht van de kleuterperiode. Wilt u 
uw kind hiervoor een 23-rings multomap meegeven? 
Rapporten 
Ook de kleuters krijgen een rapport mee. Alle kinderen krijgen aan het eind van groep 1 
een rapport mee, en in groep 2 twee keer: halverwege en aan het einde van het 
schooljaar. De kinderen die na 1 januari zijn gestart in groep 1 krijgen een verslagje aan 
het einde van dat schooljaar. 
 
Kindgegevens 
Het is belangrijk dat wij de gegevens van uw kind bij de hand hebben. Daarom vragen wij 
u het formulier ‘kindgegevens’ in te vullen en te retourneren. Zo weet de leerkracht wie 
wij op welke dag kunnen contacten in geval van nood. Dit wordt jaarlijks van u verwacht.  
Ook als er tussentijds gegevens veranderen horen wij dit graag van u!  
In parnassys kunt u zelf uw gegevens wijzigen. 
 
 



Praktische zaken 
 
Ouderhulp 
Ouders spelen een belangrijke rol in ons schoolgebeuren. Iedere groep heeft klassenouders 
die de groep vertegenwoordigen in de ouderraad en helpen met veel activiteiten. Zij zijn 
ook het aanspreekpunt voor eventuele wetenswaardigheden.     
Daarnaast hebben wij ook regelmatig hulp nodig van ouders voor het rijden met excursies, 
feestdagen, klusjes in de klas, en diverse andere activiteiten. Wij doen hiervoor per 
activiteit een oproep. 
 
Ziek en zeer 
Mocht uw kind door ziekte niet op school kunnen komen, wilt u dit dan doorgeven?! Bij 
voorkeur tussen 8:15 en 8:30. U kunt dit telefonisch doen op nummer: 0226-315206. 
 
In geval van kinderzeer verzoeken wij u uw kind thuis te houden tot de blaasjes zijn 
opgedroogd of tot twee dagen na behandeling van de huisarts. 
Kinderzeer is een huidontsteking die meestal in het gezicht voorkomt. Het begint als een 
bultje. Dit bultje verandert in een blaasje, waarvan de inhoud zeer besmettelijk is. Zodra 
het blaasje is opgedroogd is de kans op besmetting over. De blaasjes jeuken erg en het 
kind zal de neiging hebben te krabben. Het is belangrijk dat het kind dat last heeft van de 
blaasjes regelmatig de handen wast i.v.m. infectiegevaar door het krabben. 
Kinderzeer is door de huisarts goed te behandelen. Na behandeling is de infectiekans na 2 
dagen weg. 
 
Kleding 
Het is prettig als kinderen zelf hun kleding en schoenen aan- en uit kunnen trekken. 
Regen- en sneeuwlaarzen staan onder de kapstok. Wilt u uw kind dan pantoffels of slofjes 
meegeven, voor in de klas?  Jassen zonder ophanglusje zijn voor veel kinderen lastig. Als u 
zorgt voor een stevig lusje dan kan uw kind zijn/haar jas netjes aan de kapstok hangen. 
Handschoenen, sjaals en mutsen mogen in de jaszakken en mouwen opgeborgen worden. 
Wij adviseren u uw kind,vooral met het oog op handvaardigheid en buitenspelen, niet de 
mooiste kleren aan te trekken. Dit voorkomt teleurstellingen.  
 
WC-gedrag 
Wilt u uw kind voordat het naar school gaat laten plassen? 
Op school mogen de kinderen altijd naar de wc, behalve bij een uitleg (tenzij hoge nood).  
Om de wc’s zo schoon mogelijk te houden verwachten wij ook van de jongens dat zij 
zittend plassen. Wilt u uw kind leren zijn/haar billen af te vegen?! 
 
Wij gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is als het op school komt. Mocht er een 
‘ongelukje’ gebeuren dan hebben wij extra kleding op school. Wilt u deze zo snel mogelijk 
weer schoon mee terug geven?!  Is er een ongelukje in de vorm van een “grote boodschap” 
dan wordt u gebeld om uw kind thuis te verschonen.   
 
Speelgoed  
Na een verjaardag of een andere speciale gelegenheid mogen kinderen speelgoed mee naar 
school nemen om te laten zien. Voor een thema mogen kinderen ook speelgoed 
meenemen. Maar op andere dagen moeten speelgoed en andere spulletjes echter 
thuisblijven. Wij plannen wel enkele keren per jaar ,vaak op een dag voor de vakantie, een 
speelgoeddag waarop kinderen op school met hun eigen speelgoed mogen spelen. Let u er 
hierbij op dat het speelgoed is voorzien van naam. 


