
 

   

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In dit informatieboekje treft u de belangrijkste informatie aan over onze 
basisschool voor dit schooljaar. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat 
zowel u als uw kind een fijne start kan maken in de nieuwe groep op Samenwijs 
De Doelakkers. Naast dit informatieboekje ontvangt u onze informatiekalender 
met aanvullende gegevens aan het begin van het schooljaar.  
 
Daarnaast kunt u meer informatie vinden op https://www.stichtingsamenwijs.nl. 
Via Onderwijs wordt u bij Samenwijscentra – Doelakkers doorgestuurd naar de 
website van Samenwijs De Doelakkers Opvang & Onderwijs. Daarin vindt u nog 
meer informatie over allerlei zaken die van belang zijn op onze school.  
 
Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen, neem dan gerust 
contact op. Wij staan u graag te woord. 
 
Wij willen graag een fijn schooljaar voor uw kind en een goede samenwerking 
met alle betrokkenen. 
 
Door de maatregelen rondom corona kunnen afspraken op dit moment afwijken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het al dan niet toelaten van ouders/verzorgens in 
het gebouw. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
leerkrachten groep 1-2 
Joep van den Hout (directeur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanname nieuwe kleuters 
Onze school is één van de zes scholen van Stichting Samenwijs Opvang & 
Onderwijs. Wanneer uw kind 3 jaar is mag het aangemeld worden op de 
basisschool. Na aanmelding van uw kind ontvangt u van ons per mail een brief ter 
bevestiging dat uw aanmelding goed is ontvangen en uw kind is aangemeld. 
Wanneer uw kind gebruik maakt van de opvang, zult u het aanmeldformulier via 
de opvang ontvangen. 
 
 
De instroom 
Als uw kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool en start in groep 1. Vanaf 
dan mag uw kind elke dag naar school (behalve vrijdag).  
Een aantal weken voor de verjaardag van uw kind ontvangt u een mail met 
daarin de nieuwe groep van uw kind en allerlei informatie. We vragen u om alles 
goed door te lezen voor het kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. 
Voordat uw kind op school start zal de groepsleerkracht een afspraak met u 
maken voor een kennismakingsgesprek in de klas. 
Mocht uw kind 4 jaar worden in de laatste 5 weken van het schooljaar, dan 
willen we u vragen om te overwegen om uw kind niet meer in te laten stromen. 
We vragen u dit omdat het einde van het schooljaar vaak ‘rommelig’ is, druk met 
extra activiteiten en na de zomervakantie ziet de groepssamenstelling van de 
kleutergroep er weer anders uit. 
We nemen als school contact met u op om dit met u te overleggen. 
 
 
De oefenmomenten 
Door onze opzet om de overgang van opvang naar onderwijs zo soepel mogelijk 
te maken zijn de oefenmomenten niet meer nodig. Op onze Samenwijs locatie 
gaan de oudste peuters regelmatig een uitstapje maken naar de kleutergroepen. 
Ze mogen mee gymmen, spelen samen buiten en gaan ook mee spelen en leren in 
de kleuterklas. Uw kind zal dus als peuter al regelmatig kennismaken en spelen met 
kinderen van onze kleutergroepen en kent dus ook de leerkrachten. De laatste 
paar weken dat uw kind bij de opvang zit zal het alleen nog oefenen in de groep 
waar hij/zij naartoe gaat.  
 
 
Hoe ziet een dag van een kleuter eruit? 
In de kleutergroep werken we met thema’s van ongeveer 3 weken. De thema’s 
halen we uit onze methode ‘Onderbouwd’. Tijdens deze weken staan er 
verschillende doelen voor taal, rekenen en motoriek centraal. Als ouder krijgt u 
via Onderbouwd een mail met inlogcode, zodat u thuis kunt zien aan welke doelen 
wij onder andere in de klas werken. Ook staan hier ideeën die u thuis met uw kind 
kunt doen.  
 
 
 



Een schooldag heeft de volgende onderdelen: 
- Groeps- of kringmomenten 

In de kring houden we onze kringgesprekken, vertellen we verhalen, lezen we 
boekjes voor, zingen we liedjes en leren we versjes. We doen er spelletjes 
en nog ‘honderd en één’ andere dingen. 

 
- Werken  

Dit doen we ’s morgens en ’s middags ongeveer 3 kwartier. Onder werken 
verstaan wij:  

 Spelen met (ontwikkelings-)materialen zoals puzzels, lotto’s, memory’s, 
mozaïek, kralen, enz. 

 Tekenen, plakken en kleien 
 Spelen in hoeken zoals de huishoek, schilderhoek, themahoek, zand- en 

watertafel 
 Spelen op matten met klein bouw- en constructiemateriaal in de klas, 

met groot bouw- en constructiemateriaal op de gang 
 Spelen op de active floor, touch table en met de beebot 

 
- Spelen  

Dit doen we ’s morgens en ’s middags ongeveer 3 kwartier. We spelen 
afwisselend buiten of binnen in de gymzaal.  
Het spelen kan zijn: 

 Vrij spel op klim- en klautertoestellen 
 Gymlessen met of zonder materiaal 
 Ritmiek (gym met muziek) 
 Loop- en kringspelletjes 

 
- Fruit eten 

Kinderen brengen fruit en drinken mee naar school. Het fruit graag 
schoongemaakt en/of geschild meegeven, zodat we het in de ochtend op 
kunnen eten. Een stuk fruit is dan voor een kleuter echt voldoende. Het 
fruitbakje en de drinkbeker graag voorzien van naam.  

 
- Lunch  

De kinderen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas. Hiervoor 
brengen kinderen zelf een gevulde broodtrommel mee en drinken. Ook hier 
graag duidelijk de naam van uw kind op zetten, zodat kinderen hun eigen 
trommels en bekers kunnen vinden.  

 
 
Kanjertraining  
Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert 
kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan en het 
bevordert het onderling vertrouwen in elkaar. 



Met behulp van een verhaal over de vogels (zwarte pet), de apen (rode pet), de 
konijnen (gele pet) en de Kanjertijgers (witte pet) komen er in de kleutergroep 
allerlei sociale aspecten aanbod.  
 
 
Inlooptijd  
De eerste bel gaat ’s morgens om 08.20 uur. Vanaf dat moment mogen de 
kinderen zelfstandig naar binnen. Een aantal weken van het schooljaar mag u als 
ouder ’s morgens met uw kind mee naar binnen. Wanneer deze weken zijn staat 
vermeld op de informatiekalender. Uw kind kan dan bijvoorbeeld de gemaakte 
werkjes laten zien aan u.  
 
Om 08.30 uur gaat de tweede bel. Alle kinderen zijn dan binnen, de deuren gaan 
dicht zodat we het dagprogramma kunnen starten.  
 
Als uw kind net op school zit en uw kind vindt het nog te spannend om alleen 
naar binnen te gaan, mag u natuurlijk gerust uw kind naar binnen brengen. We 
willen u wel vragen om uw kind, wanneer het daaraan toe is, zelfstandig naar 
binnen te laten gaan. 
 
 
Schooltijden 2021 - 2022 
 

Groep 1  
Maandag 8.30 – 14.30 uur 
Dinsdag  8.30 – 14.30 uur 
Woensdag 8.30 – 12.30 uur 
Donderdag 8.30 – 14.30 uur 
Vrijdag  vrij 
 

Groep 2  
Maandag 8.30 – 14.30 uur 
Dinsdag  8.30 – 14.30 uur 
Woensdag 8.30 – 12.30 uur 
Donderdag 8.30 – 14.30 uur 
Vrijdag  8.30 – 14.30 uur 
 
 
Overblijven 
Vanaf dit schooljaar veranderen de schooltijden, waardoor de middagpauze er 
anders uitziet. Tijdens het overblijven eten de kinderen in de klas met de eigen 
leerkracht. Wanneer de groepsleerkracht pauze heeft, gaan de kinderen buiten 
spelen. Er is dan een pedagogisch medewerker samen met vrijwilligers buiten.  
Voor dit overblijven wordt een bedrag van 60 euro per kind per jaar gerekend.  
 



Nieuwsbrief 
Een keer per twee weken ontvangt u per mail een nieuwsbrief. Hierin kan zowel 
algemene informatie staan als informatie van een bepaalde groep. Het is 
belangrijk dat u deze goed doorleest omdat hier informatie in vermeld staat die 
van belang is voor u en voor uw kind.  
 
 
Gymkleding 
In groep 1 en 2 gymmen de kleuters op gymschoenen met een elastiek of 
klittenband sluiting. De gymschoenen blijven op school en worden voor de 
zomervakantie mee naar huis gegeven. Graag de gymschoenen voorzien van naam 
omdat veel kinderen dezelfde gymschoenen dragen. Speciale gymkleding is niet 
nodig. Wel laten we dikke truien, broeken en jurken uitdoen. 
Naast de gymlessen die wij zelf verzorgen gaan de kinderen twee keer per week 
met een vakleerkracht naar de grote gymzaal. Het is fijn als uw kind makkelijk 
zittende kleding draagt.  
 
 
Uw kind ophalen 
Als de bel om 14.30 uur gaat, komen alle kinderen met hun leerkracht naar buiten 
naar de poort. Het is voor de leerkrachten echter niet te doen om daarbij te 
zien of alle kinderen bij hun ouders/verzorgers terecht komen. Wilt u ervoor 
zorgen dat u op tijd bij de poort staat om uw kind zelf op te vangen. Mocht 
iemand anders uw kind ophalen, dan vinden de leerkrachten het prettig om hiervan 
op de hoogte te zijn.  
We maken de afspraak met de kinderen; als je degene die je ophaalt niet ziet, 
kom je/ blijf je bij de leerkracht. 
 
 
Informatie over uw kind 
U kunt altijd even bij de leerkracht van uw kind informeren hoe het met uw kind 
gaat. Heeft u wat meer tijd nodig, dan is het fijn om even een afspraak te 
maken.  
Ook voor groep 1 en voor groep 2 worden er oudergesprekken gedurende het 
schooljaar gehouden. De data hiervan vindt u op de informatiekalender.  
 
 
Mededelingen 
Wij willen u verzoeken mededelingen zoveel mogelijk schriftelijk of per mail te 
doen. Wij bedoelen mededelingen zoals: uw kind moet met iemand anders mee, 
wat later op school komen, eerder op komen halen, bezoek aan de dokter.  
 
 
Verjaardagen 
Wij vieren de verjaardag van uw kind aan het begin van de ochtend in de klas. 
Uw kind mag aansluitend aan het feestje trakteren. Wij zullen van het feest een 



paar foto’s maken en u deze via de mail toesturen. Zo kunt u thuis, samen met 
uw kind, nog eens nagenieten van het feest. 
Op schoolniveau hanteren we de afspraak dat uitnodigingen voor kinderfeestjes 
niet in de klas worden uitgedeeld.  
 
 
Fietsen 
Kinderen die met de fiets naar school komen zetten deze bij de muur van de 
grote gymzaal. Daar is een poort waar ze doorheen kunnen met de fiets. Mocht 
uw kind over de speelplaats gaan, dan met de fiets aan de hand. In verband met 
de veiligheid mag er op de speelplaats niet gefietst worden.  
 
 
Hoofdluis 
Wij verzoeken u om regelmatig uw kind zelf goed te controleren op hoofdluis. 
Mocht u hoofdluis constateren, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. 
 
 
Klassenouder 
In iedere groep is er een klassenouder. Dit is een ouder die voor ons ‘regelzaken’ 
uit handen neemt. U moet hierbij denken aan het regelen van hulpouders voor 
uitstapjes of activiteiten op school.  
 
 
Uitstapjes  
Op de informatiekalender vindt u de uitstapjes die aan het begin van het 
schooljaar al vastliggen.  
Zo ziet u dat er een boswandeling voor de kinderen opstaat. Deze dag mogen we 
met hulp van ‘vereniging natuur en milieu Hilvarenbeek’ een excursie maken naar de 
bossen bij Annanina’s Rust.  
Ook organiseren we voor groep 1, 2 en 3 een tentendag. Deze dag mogen de 
kinderen een tent mee naar school brengen en hier de hele dag samen in spelen. 
T.z.t krijgt u hier meer informatie over.  
 
Over uitstapjes die in de loop van het schooljaar georganiseerd worden krijgt u 
bericht via de mail door de groepsleerkracht of de klassenouder.  
 


