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De basisschool 

Meestal gaat een kind vlak na 

zijn vierde verjaardag voor het 

eerst naar school. Dat is niet 

vereist, maar wel gewenst: in Nederland 

zijn kinderen pas leerplichtig wanneer ze 

vijf zijn geworden. Tot 1986 gingen 

kleuters eerst twee jaar naar een aparte 

kleuterschool. Daarna gingen ze naar de 

lagere school, waar ze leerden lezen en 

schrijven in de eerste klas, te 

vergelijken met de huidige groep drie 

van de basisschool. Tegenwoordig 

vormen de kleuterschool en de lagere 

school één geheel. Kleuters van en jaar of 

vier gaan naar groep één van de 

basisschool.  
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Alvast wennen 

Onze school kent de zogeheten 

“wendagen”. Dit zijn 4 of 5 

dagdelen waarop het kind 

kennis kan maken met de 

school.  Het kind kan eerst 

samen met de ouders het 

gebouw verkennen en er is 

een gesprek met de 

directeur die alle gegevens noteert. 

Daarna mag u kennis maken met de juf. 

Als ouder mag u de eerste keer even bij 

uw kind in de klas blijven, maar stel het 

afscheid niet te lang uit. Vertel het kind 

duidelijk wanneer u hem/haar weer op 

komt halen. Onze school heeft twee 

weken voor de grote vakantie geen 

wendagen meer. De klas ziet er na de 

vakantie toch weer anders uit. 
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De juf heeft een heleboel nieuwe 

leerlingen, dus is het fijn, wanneer u 

tijdens deze periode er voor zorgt dat 

het kind: 

 Zindelijk is 

 Zich zelf aan kan 

kleden 

 Zelfstandig het 

toilet kan bezoeken 

 Handen kan wassen 

en afdrogen 

 De tas dicht kan doen 

 Begint met oefenen om de rits dicht 

te krijgen 

 Idem met de knopen 

 Zijn neus kan snuiten 

 In groep 2 leert veterstrikken 
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Uw kind zal zich hier prettig bij voelen, 

want hij/zij is dan niet afhankelijk van 

hulp. 

De eerste schooldag 

Oei, spannend 

Het is zover: de eerste echte schooldag. 

Verschillende spulletjes moeten mee, 

zoals  een broodtrommel met 

boterhammen en drinken voor tussen de 

middag,  fruit en drinken voor in de pauze 

en natuurlijk een te gekke rugzak. Het 

liefst in het begin ook wat reservekleren, 

mocht er eens een ongelukje gebeuren. 

Misschien is het leuk om nog even een 

foto te maken, als aandenken aan de grote 

dag. En dan naar school! Omdat je als 

kleuter al een aantal keren hebt 

meegedraaid, is het allemaal niet zo eng 
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meer. Hij/zij weet al waar de wc is en wie 

hij/zij de eerste tijd kan vragen om mee 

te gaan. 

Het spelen op school gaat anders dan je 

gewend bent, maar daar leer je van en van 

leren wordt je slim! En voor de nieuwe 

kleuters gelden in het begin nog 

versoepelde regels, zodat ze zich rustig 

thuis kunnen gaan voelen. Zo burgert uw 

kind volledig in. Hij/zij is nu echt helemaal 

peuter af. 

Tips: 

Vertel uw kind al ruim voor de wendagen 

over school. Geef hem niet de indruk dat 

school eng is, maar vertel hem/haar op 

een rustige manier wat hij allemaal kan 

verwachten. Als hij een ouder broertje of 

zusje heeft, leg dan duidelijk uit dat die 
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niet bij hem in de klas zal zitten. Fiets of 

loop samen een aantal keren naar de 

school toe, zodat het kind de route leert 

kennen.  

Als uw kind in het begin erg moe is, laat 

hem/haar dan een dagdeel thuis. Als 

hij/zij vier is, is hij/zij nog niet 

leerplichtig. 

 

Koop samen de spullen die je kleuter nodig 

heeft voor school. Let er daarbij op dat 

die spullen zelf kan openen en sluiten, 

zodat hij/zij niet telkens de juf hoeft te 

vragen. Laat uw kleuter thuis oefenen en 

prijs deze als het goed gaat. Voorzie de 

kleren van merkjes en de spullen van 

etiketjes. 
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Geef uw kind niet meer te 

eten mee dan normaal 

geproken thuis opgegeten wordt. Geef 

voedsel mee dat zelfstandig opgegeten 

kan worden. Op dinsdag en donderdag is 

er gruitendag. De kinderen worden dan 

gestimuleerd om fruit/groente te eten. 

We zien graag de hele week fruit in de 

tas anders graag een gezonde koek of 

boterham. Snoep en chocolade koeken 

gaan weer terug in de tas.  

In de winter als er laarzen gedragen 

worden, kan uw kind het beste pantoffels 

meenemen. Natte laarzen horen niet in de 

klas. 
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In de zomer kan het weer er in de loop 

van de dag anders uitzien. Daarom altijd 

een jas of vest mee naar school. 

 

Verjaardagen.  

Verjaardagen mogen op 

school gevierd worden. 

De kinderen krijgen een 

kaart met stickers en als ze 

willen mogen ze bij de meesters en juffen 

stickers halen. Ook mag er getrakteerd 

worden. Wil het kind niet naar de andere 

klassen dan hoeft dat niet. Dan trakteren 

we alleen in de klas. We vieren de 

verjaardag in het bijzijn van de ouder(s) 

om 9:45 uur. 

In de klas ligt een agenda waarin u aan 

kunt geven wanneer uw kind een kleurplaat 
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mag maken voor de verjaardag van opa, 

oma, pappa, mamma, broertje en/of zusje.  

 

 

Gymmen 

Op maandag en dinsdag gaan we in het 

speellokaal gymmen. In principe gymmen 

kleuters in hemd en onderbroek. U bent 

vrij om uw kind een gymtas met een t-

shirt en korte broek mee te geven. Wilt u 

niet dat uw kind op blote voeten gymt dan 

graag gymschoenen met een geribbelde 

zool (balletschoentjes zijn erg glad dus 

die liever niet) 
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Schoudercom 

Op school communiceren we via 

schoudercom. Hiervoor kunt u de app 

downloaden op uw telefoon, tablet of 

computer. U kunt uw kind ook ziekmelden 

via schoudercom.  

 

 

Boeken uitleen 

      

Op vrijdag worden er boeken uitgeleend. 

Wij verwachten dat u samen met uw kind 

het boek leest. Uw kind mag elke vrijdag 

een nieuw boek uitkiezen. 
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Schooltijden 

De schooltijden voor groep 1 en 2 zijn: 

Maandag  8:25 uur tot 14: 30 uur 

Dinsdag  8:25 uur tot 14:30 uur 

Woensdag  8:25 uur tot 12:15 uur 

Donderdag 8:25 uur tot 14:30 uur 

Vrijdag  8:25 uur tot 12:00 uur 

U brengt uw kind naar de klas en haalt uw 

kind op bij het hek aan de zijkant van de 

school. De juf komt met de kinderen naar 

het hek. 
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Kleuterperiode 

Kleuters gaan pas naar groep 3 als ze voor 

1 oktober de leeftijd van zes jaar hebben 

bereikt. Dan zijn ze in principe schoolrijp. 

Kleuters die tussen 1 oktober en 1 januari 

zes jaar worden kunnen als ze er aan toe 

zijn, versnelt naar groep 3. Zijn ze nog 

niet schoolrijp dan mogen ze nog een jaar 

kleuteren zonder dat ze blijven zitten. 

We volgen de ontwikkeling van uw kleuter 

met het volgsysteem van Dorr. Dit 

systeem kijkt naar de ontwikkeling van uw 

kind die past bij de leeftijd. Twee keer 

per jaar wordt de ontwikkeling van uw 

kind met u besproken in een 

oudergesprek. Een derde gesprek vindt 

plaats op verzoek van de leerkracht en 

/of ouders.  


