
Geachte ouders,

binnenkort gaat uw zoon of dochter onze basisschool bezoeken.
Hij of zij is van harte welkom.

De instromers en de kinderen van groep 1 zijn iedere vrijdag vrij. 
De kinderen van groep 2 hebben 15 vrije vrijdagen.  
In onze schoolgids vindt u de data van deze vrije vrijdagen. 

De schooltijden lopen voor de hele school op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.45 - 12.15 uur en van 13.30 - 15.30 uur.
Op woensdag van 8.45 - 12.30 uur.

Het team van “De Doelakkers”

Hoe ziet een kleutergroep er uit?

De groep bestaat voor ongeveer de helft uit oudste en voor 

de helft uit jongste kleuters.

We proberen de aantallen in beide klassen gelijk te houden; 

het aantal jongens en meisjes ook. 

Hoe ziet de dag van een kleuter eruit?

De dag heeft de volgende onderdelen:

1. Groeps- of kringmomenten.
In de kring houden we onze kringgesprekken, vertellen we ver-

halen, lezen boekjes voor, zingen we liedjes en leren we versjes.

We doen er spelletjes en nog 'honderd en een' andere dingen. 

2. Het werken.
Dit doen we 's-morgens en 's-middags ongeveer drie kwartier. 

In het begin van het schooljaar is het wat korter, op het eind van

het jaar kan het wat langer zijn.

Onder werken verstaan wij:
- het spelen met materialen zoals puzzels, lotto's, memory's, 

mozaïek, kralen, enzovoort.

- het tekenen, plakken en kleien.

- het spelen in hoeken zoals de poppenhoek, de schilderhoek,

de themahoek, zand- en watertafel.

- het spelen op matten met klein bouw- en constructiemateriaal

in de klas, met groot bouw- en constructiemateriaal op de gang.

3. Het spelen (in de speelzaal of bij mooi weer buiten).

Dit doen we 's-morgens en 's-middags ongeveer drie kwartier.

Het spelen kan zijn:
- vrij spel op klim- en klautertoestellen.

- gymlessen met of zonder materiaal.

- ritmiek (gym met muziek).

- loop- en kringspelletjes.

4. Het fruit eten.
Alleen 's-morgens een kwartiertje.

Uw kleuter brengt zelf zijn fruit/drinken mee.

Fruit kan zijn:
- geschild fruit (geen sinaasappel).

- wat drinken.

- een klein koekje.

- maar . . . . geen snoep.
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Een paar aandachtspunten voor u en ons

Wij proberen de kleuters zo zelfstandig mogelijk te maken, daar-

om moeten ook de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn.

Wilt u bij het kiezen van nieuwe kleding eens letten op de 
volgende zaken:
- zit de kleding niet te strak?

- zijn de knoopjes niet te klein?

- zijn de sluitingen goed te zien of goed bereikbaar?

Dit is namelijk een hele verlichting bij het aan- en uitkleden voor

de speelzaal en het gaan naar het toilet.

Voor jonge kleuters is de gang naar het toilet toch al een hele

onderneming. Zo is het broeken losmaken, het billen afvegen en

het wassen van de handen nog niet zo vanzelfsprekend.

Wilt u daarom zoiets eens 'oefenen' van tevoren. U hebt nu nog

een aantal weken voor de boeg en het voorkomt tranen en roepen

op het toilet. Een ongelukje een keer is helemaal niet erg, maar

kleuters die nog niet zindelijk zijn, kunnen niet naar school.

Bij het spelen in de speelzaal kleden de kleuters zich altijd uit en

dragen gymschoenen. Spelen in ondergoed mag. Gymkleding

mag ook; de kleding moet wel eenvoudig aan te doen zijn en de

schoenen mogen geen veters hebben. Bijvoorbeeld instap

schoentjes of schoenen met klittenband.

Graag een naam op alle gymkleding, gymschoenen, fruittassen,

bekers, enzovoort. Dit voorkomt veel ruzie en tranen. 

Zes dezelfde bekers of gymschoenen in één groep is namelijk

geen uitzondering.

Contacten

- Iedere ochtend tussen half negen en kwart voor negen is er 

een inloopkwartier. U kunt dan samen met uw kind kijken 

naar iets wat uw kind gemaakt heeft, of zomaar een praatje 

maken met de leerkracht. Om tien over half negen gaat de 

bel en dan nemen de ouders afscheid, zodat we om 8.45 uur.

als de tweede bel gaat, kunnen beginnen.

- De kinderen van groep 2 krijgen in maart een rapport.

- De kinderen van groep 1 en 2 krijgen in juni een rapport.

- Voor alle kleuters is er in november, maart en juni 

gelegenheid voor 10-minutengesprekken.

Wilt u eens praten over uw kind, dan kunt u hiervoor altijd een 

afspraak maken. Zijn er van onze kant problemen, dan hoort u

hiervan bijtijds en nodigen wij u uit voor een gesprek.

Voor verdere informatie over onze school krijgt u van ons
een schoolgids.
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