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Op deze informatiekaart vindt u de 
belangrijkste informatie voor het komende 
schooljaar. In de tweewekelijkse 
nieuwsbrief ‘Grasduinen’ en de schoolgids 
wordt u verder geïnformeerd. Daarnaast 
kunt u ons per jaargroep volgen op Social 
Schools. U kunt uw klas pas volgen vanaf de 
verjaardag vanaf uw kind. U ontvangt 
daarvoor een uitnodiging. 
 
De eerste schoolweken 
Voor de meeste kinderen is de start in groep 
1/2 intensief. In de eerste weken ligt de 
aandacht op groepsvorming, regels, 
routines en werkhouding. Om tot goede 
leerprestaties te komen is het belangrijk dat 
uw kind zich veilig voelt in de groep.  
 
Oproep 

• U kunt zich aanmelden als luizenouder. 
 
Handig om te weten 
Op de laatste dag voor een vakantie mogen 
de kinderen speelgoed mee naar school.  
 
 

Afspraken 
Alle kinderen: 

• Komen door hun eigen ingang naar 
binnen. 

• Hangen hun eigen jas op bij hun eigen 
plaatje.  

• Zetten hun tussendoortje op de 
daarvoor bestemde plek, de lunch graag 
apart verpakken en blijft in de tas 
zitten.  

• Eten en drinken op wat er meegegeven 
wordt. Geeft u niet te veel mee? 

• Kleden zichzelf uit en aan. 

• Kunnen zelfstandig naar het toilet en 
kunnen hun billen afvegen (de kinderen 
worden geacht zittend te plassen).  

• Hebben een reserve setje kleding incl. 
plastic zakje in hun tas zitten. Dit is ook 
handig als kinderen geen hemd mee 
hebben en moeten gymmen.  

Overige afspraken: 

• Wilt u iets bespreken dan kunt u de 
leerkracht persoonlijke benaderen, de 
school bellen of mailen naar 
helmgras@tabijn.nl. Of via Social 
Schools contact zoeken.  

 
Boekpromotie 
In het kader van boekpromotie krijgen de 
kinderen om de beurt de kans om hun 
lievelingsboek mee naar school te nemen. 
Zij mogen er in de kring over vertellen of 
een stukje uit “voorlezen”. Uw kind krijgt 
een briefje mee wanneer hij/zij aan de 
beurt is. 
 
Een schooldag 
Om 8.20 uur gaat de buitendeur open. De 
lessen beginnen stipt om 8.30 uur.  
Een schooldag is voor een kleuter 
gestructureerd ingedeeld. Op de 
dagritmekaartjes, die in de klas hangen, 
kunnen de kinderen zien wat zij gaan doen. 
Er zijn verschillende activiteiten op een dag. 
In een grote kring wordt er vooral aandacht 
besteed aan sociaal/emotionele lessen, 
verkeer, Engels en Wereldoriëntatie. Taal 
en rekenen worden o.a. tijdens het spelen 
en werken, in diverse hoeken aangeboden.  
Daarnaast zijn er nog meer activiteiten 
zoals knutselen, tekenen of werken met 
constructie of ontwikkelingsmateriaal. 
Spelenderwijs leren kinderen de hele dag. 
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Observatie en registratie  
Wij werken in de kleutergroepen met KIJK!. 
Dat is een observatie- en registratiesysteem 
waarmee de leerkrachten de ontwikkeling 
van de leerlingen observeren, volgen en 
stimuleren in situaties die voor hen 
natuurlijk en betekenisvol zijn. Onze 
bevindingen leest u in het rapport van uw 
kind en worden besproken tijdens de 10 
minuten gesprekken of indien nodig eerder. 
 
Eten en drinken 
Onze voorkeur gaat ernaar uit dat iedereen 
voor het tussendoortje 1 stuk fruit of 
groente meeneemt. We lunchen op alle 
dagen behalve woensdag.  
Omdat de lunch in de tas blijft, graag de 
lunch en tussendoortje apart verpakken.  
 
Verjaardag  
Kinderen die jarig zijn mogen één kleine 
traktatie uitdelen in de groep. De ouders/ 
verzorgers mogen hierbij aanwezig zijn. 
Datum van het trakteren gaat in overleg 
met de leerkracht.  
 
 

Gymmen 
Een keer in de week krijgt uw kind les van 
een vakleerkracht bewegingsonderwijs, de 
overige dagen neemt de leerkracht dit voor 
zijn/haar rekening. Wilt u uw kind 
stimuleren zich thuis zelf aan en uit te 
kleden, jas vast te maken en schoenen aan 
te trekken?  
 
Werken met een thema 
Wij werken met de kleuters themagericht.  
Elk thema wordt samen met de kinderen 
opgebouwd en duurt zes weken. Via Social 
Schools wordt u hierover op de hoogte 
gehouden. Voor de betrokkenheid is het 
leuk als kinderen hiervoor spullen 
meenemen naar school.  
 
Algemeen 
Een goede pengreep is belangrijk voor het 
latere leren schrijven. Wilt u hier thuis op 
letten?  
Wij vragen ook uw aandacht voor de juiste 
uitspraak van de letters. In de onderbouw 
spreken wij de letters op de fonetische 
manier uit: A spreken wij uit als àh en B als 
'buh'. Ook worden woorden op die manier 

gespeld, het woord boom wordt dan buh-
oooo-mmm.  
Het schrijven van letters gebeurt soms te 
vroeg. Wij geven het advies om kinderen 
die belangstelling hebben om te gaan 
schrijven, stempels aan te bieden, of letters 
uit tijdschriften/kranten te laten knippen. 
Dit heeft met de rijping van het brein en de 
ontwikkeling van de fijne motoriek te 
maken. Het is belangrijk dat letters en 
klanken goed worden aangeleerd. Iets 
afleren is lastiger dan iets nieuws aanleren. 
U kunt hierover informatie bij de leerkracht 
vragen als u er meer over wilt weten. 
 
Wat kunt u als ouder thuis doen?
Het is goed voor de ontwikkeling van uw 
kind, om thuis samen spelletjes te doen, 
zoals memory, ik zie ik zie wat jij niet ziet, ik 
ga op reis, kwartetten, e.d. Voorlezen is 
gezellig, maar vooral ook nuttig en 
leerzaam.  

 


