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Welkom op CBS Klingelenburg! 

Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. 

In het begin is het voor kinderen vaak wennen. Het gaat op school 

anders dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. 

Niet alleen voor uw kind is de basisschool nieuw en onwennig, 

waarschijnlijk ook voor u als ouder of verzorger. Om u daarin te 

helpen en u wegwijs te maken in alle regels en gebruiken hebben 

wij dit boekje samengesteld. 

Hierin willen we een aantal belangrijke (en minder belangrijke) 

dingen vertellen en uitleggen. 

Dit gaat echter alleen over groep 1 en 2.  

Voor de andere groepen verwijzen wij u naar de schoolgids. 

Als u na het lezen nog vragen hebt, kom dan gerust. 

 

Hartelijke groeten, 

De juffen van groep 1 en 2 

CBS Klingelenburg. 
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Vier jaar: naar school 

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst officieel naar 

school. 

 

Intake/huisbezoek 

Ongeveer zes weken voor uw kind jarig is neemt de leerkracht van 

groep1/2 telefonisch contact met u op om een afspraak te 

maken voor een intakegesprek bij u thuis. 

In dat gesprek komen verschillende zaken aan de orde zoals de 

taalontwikkeling van uw kind, eventuele allergieën en 

bijzonderheden, gedrag op de peuterspeelzaal, uw 

verwachtingen, en andere dingen die voor de leerkracht 

belangrijk zijn om te weten. 

 

Verder vragen we u het inschrijfformulier in te vullen 

en een kopie van het Burgerservicenummer van uw 

kind bij de hand te hebben. (kopie van de zorgpas 

volstaat) 

Het intakegesprek is gelijk het eerste huisbezoek en 

voor uw kind vaak de eerste kennismaking met de 

nieuwe juf. Wij vinden het dus heel leuk als uw kind tijdens 

het gesprek aanwezig is. 

Het eerstvolgende huisbezoek vindt plaats in groep 3. 

 

Wennen 

Voordat uw kind officieel naar school komt mag hij/zij vijf 

ochtenden meedraaien op school. De afspraken voor de 

wenochtenden worden gemaakt tijdens het intakegesprek. 

We verwachten u en uw kind tussen 8.35 en 8.45 uur op school. 

De leerkracht zal u en uw kind even wegwijs maken en uitleggen 

waar de jas/tas mag worden opgehangen en waar de beker 

gezet mag worden. 

Daarna mag het kind plaatsnemen in de kring. Natuurlijk is het 

voor u als ouder mogelijk om even bij uw kind te blijven. Ons 

advies is om na de kennismaking met de juf en de klas afscheid te 

nemen. In de laatste maand voor de zomervakantie zijn er geen 

wenochtenden. 
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Allergie of ziekte 

Tijdens het intakegesprek zal de leerkracht aan u vragen of er bij 

uw kind sprake is van een allergie of ziekte. Mocht uw kind hier last 

van hebben wilt u dit dan doorgeven tijdens de eerste wendag. 

 

Groep 0 of 1 

Kinderen die tot 1 oktober instromen komen in groep 1. 

Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december instromen noemen 

we ‘herfstleerlingen’. Dit houdt in dat we aan het einde van het 

schooljaar gaan bekijken of deze kinderen in het volgend 

schooljaar nog een jaar in groep 1 zullen blijven of mee gaan naar 

groep 2. 

Kinderen die na 31 december instromen komen in groep 0 terecht. 

 

Schooltijden 

Maandag 8.45 uur-12.00 uur 13.00 uur-15.15 uur 

Dinsdag 8.45 uur-12.00 uur 13.00 uur-15.15 uur 

Woensdag  8.45 uur-12.30 uur  

Donderdag 8.45 uur-12.00 uur 13.00 uur-15.15 uur 

Vrijdag 8.45 uur-12.00 uur  

 

Halen en brengen 

In de ochtend gaat om 8.40 uur de eerste bel, dan gaat de deur 

op en mag u uw kind naar de klas brengen. Nadat de kinderen 

hun tas en jas hebben opgehangen mogen zij hun 

eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken 

zetten. De kinderen gaan op hun stoel met naam  

zitten. Als de tweede bel gaat kunt u afscheid nemen 

en willen we graag beginnen.  

Als de kinderen naar huis gaan lopen zij met de juf 

naar het hek waar degene die hen ophaalt op hen 

staat te wachten. 

Mocht uw kind door iemand anders opgehaald worden dan de 

gebruikelijke personen, wilt u dit dan even doorgeven aan de juf? 

Dan weet zij namelijk dat het kind met de juiste persoon mee 

gaat. 

In de middag gaat de eerste bel om 12.55 uur. De juf haalt de 

kinderen dan op bij de deur en neemt hen mee naar de klas. 
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Eten en drinken 

Rond 10.30 zullen de kinderen met elkaar 

gaan eten en drinken in de kring. Op 

woensdag is het fruitdag en mag alleen fruit 

of een gezonde boterham gegeten worden. 

Op de andere dagen mogen de kinderen 

ook koek eten. Wij hebben liever geen 

priklimonade en koeken met chocola 

eromheen.  

Wilt u uw kind niet te veel meegeven. 

’s Middags hoeft uw kind geen eten of 

drinken mee te nemen. 

 

Naam 

Wij willen u vragen om op de spullen van uw kind de naam te 

schrijven. Want er raakt weleens iets kwijt. Denk aan bekers, 

bakjes, jassen, gymschoenen e.d. 

 

Communicatie  

Wij vinden het als school erg belangrijk om een goede 

communicatie te hebben met u als ouder. 

 

De meeste informatie van de school zult u vinden:  

 in de schoolgids 

 in de maandelijkse digitale info 

 op de site (www.klingelenburg.nl) 

 en soms met een brief die met uw kind 

mee wordt gegeven of op de deur 

hangt. 

 

Vaste momenten om met de leerkracht te spreken, zijn het 

intakegesprek en de rapportenavonden. Mocht er tussendoor iets 

zijn wat wij met u willen bespreken, dan zullen wij contact met u 

opnemen. 

 

Mochten er bijzonderheden zijn die u met de leerkracht wilt delen 

(bijvoorbeeld bijzonderheden in de thuissituatie) dan kunt u de juf 

aanspreken en eventueel een afspraak maken. 

 

http://www.klingelenburg.nl/
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Informatieavond 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt in elke groep een 

informatieavond gehouden waarin we uitleggen en laten zien wat 

er in de groepen gebeurt. Wij raden u aan hierheen te komen. 

Ook de ouders van wie het kind nog niet op school zit, maar wel 

dit schooljaar zal komen, zijn van harte uitgenodigd! 

 

Methode Schatkist 

Wij werken bij de kleuters met de methode Schatkist, die aansluit 

bij Veilig Leren Lezen in groep 3. Deze methode werkt met thema’s 

die de kinderen erg aanspreken. Alle ontwikkelingsgebieden 

komen aan de orde. We werken minstens vier keer per jaar 

volgens zo’n thema met een vaste opbouw. Het leuke voor u als 

ouder is dat er vaak een afsluiting is voor de ouders. U wordt dan 

op school uitgenodigd voor bijvoorbeeld een toneelstukje, een 

optreden, een bezoek aan ons restaurant, beautysalon of 

sportmiddag, afhankelijk van het thema dat centraal staat. 

We proberen de dagen af te wisselen ivm werkende ouders, maar 

opa’s/oma’s zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. Voor ieder 

kind is het leuk als er speciaal voor hem/haar iemand naar school 

komt, we hopen u dan ook regelmatig te zien! 

 

Ontwikkeling van uw kind 

Wij willen de ontwikkeling van uw kind graag goed volgen. Dit 

zullen wij doen aan de hand van diverse toetsen en observaties. 

Wij zullen deze middelen gebruiken om te zien hoever de kinderen 

in hun ontwikkeling zijn. De resultaten zullen besproken worden 

tijdens de rapportenavonden.  

 

Rapport en plakboek 

Drie keer per jaar krijgen de kleuters een rapport en 

plakboek mee naar huis.(november, maart/april, juni) 

Aan hand hiervan worden de 10- minutengesprekken 

gevoerd.  

Het laatste gesprek in juni is optioneel en kan door de 

leerkracht of ouder aangevraagd worden. 

Het rapport en plakboek wordt na een aantal weken weer op 

school ingeleverd. De kleuters die naar groep 3 gaan krijgen aan 

het eind van groep 2 hun plakboek mee naar huis en mogen dit 

houden. 
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Logopedie 

Er is een logopediste op school om de kinderen die vijf jaar 

geworden zijn te screenen. 

Zij controleert de kinderen op diverse aandachtspunten. (bijv. 

uitspraak, mond-ademen, zinsbouw, taalbegrip.)Voordat uw kind 

gecontroleerd wordt, ontvangt u een brief met de 

onderzoeksdatum. 

 

Mocht u zich zorgen maken voordat uw kind vijf jaar is, dan kan er 

(in overleg met de leerkracht) bepaald worden of de logopediste 

al eerder een onderzoek kan doen. 

 

Onderwijsassistenten 

Binnen onze school is een onderwijsassistente werkzaam.  

Ook in groep 1-2 hebben kan zij hulp bieden. Zij werkt met 

individuele of groepjes kinderen, helpen in de klas of spelen buiten 

met een deel van de groep terwijl de juf werkt met de andere 

kinderen. Natuurlijk blijft de leerkracht eindverantwoordelijk. 

 

Zendingsgeld  

Op maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. 

Wanneer het op maandag vergeten wordt mag het natuurlijk ook 

op een nadere dag. 

Ieder jaar wordt er een nieuw zendingsdoel gekozen waarvoor we 

als school sparen. U wordt van het actuele doel op de hoogte 

gehouden door middel van de digitale nieuwsbrief. 

 

Gym 

Voor de kleuters is er één keer in de week gym. 

Dit doen we in het speellokaal op 

donderdagmiddag. 

Om het zelf aan- en uitkleden te bevorderen 

kleden de kinderen zich om in gymkleding. Dit kan 

een gympakje of korte broek met T-shirt zijn. Ook 

vragen wij u gymschoentjes mee te geven. 

U kunt uw kind helpen door op de gymdag te 

kiezen voor makkelijke kleding zonder lastige 

knoopjes. 
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Speelgoeddag 

Op vrijdag is het speelgoeddag en mogen de kinderen speelgoed 

van thuis meenemen om mee te spelen. Wij raden u aan om 

speelgoed met kleine onderdeeltjes of speelgoed dat erg 

breekbaar is thuis te laten. 

Natuurlijk mogen nieuwe dingen tussendoor mee naar school 

genomen worden om te laten zien, daarna gaan ze in de 

uitdeelbak en mag er niet mee gespeeld worden. 

 

Verteltassenbibliotheek 

Op vrijdag mag uw kind een verteltas lenen. In die 

tas zit een prentenboek met daarbij materialen om 

spelenderwijs bezig te zijn met taal en tellen. In elke 

tas zit een duidelijke handleiding over het voorlezen 

en hoe de spelletjes werken.  

De tas mag voor twee weken geleend worden. 

Daarna wordt hij op vrijdagochtend op school 

ingeleverd. Via een uitleensysteem wordt 

bijgehouden wie welke tas thuis heeft. De uitleen 

wordt verzorgd door de moeders van de groep. Als 

iedereen zich opgeeft ben je ongeveer twee keer in het jaar 

‘biebmoeder’. Het uitlenen duurt ongeveer een uur. 

 

Toiletbezoek 

Er zijn duidelijke regels voor het toiletbezoek: jongens moeten bij 

het plassen gewoon op de wc-bril zitten, na het toiletbezoek 

moeten de handen gewassen worden. 

Verder vinden wij dat een kind zich in principe moet kunnen 

redden op de wc. Wij vragen u als ouder om dit met uw kind te 

oefenen. Natuurlijk helpen wij u kind wanneer het nodig is. 
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Verjaardag kind 

Een verjaardag is voor een kind vaak een groot feest. Ook op 

school proberen wij er voor de kinderen een leuk feest van te 

maken. Zij krijgen een mooie verjaardagsmuts. Rond 10.30 uur 

mag u naar de klas komen om het feestje mee te vieren. Er zal 

dan voor de jarige gezongen worden en er mag worden 

getrakteerd. Gezond trakteren natuurlijk, maar het 

hoeft niet. Ook op fruitdag maken we voor traktaties 

een uitzondering. 

Sommige kinderen volgen om gezondheidsredenen 

een bepaald dieet. U kunt hiernaar informeren bij de juf. 

De jarige gaat niet meer alle klassen langs maar krijgt een 

grote kaart namens alle meesters en juffen van de eigen 

leerkracht. 

Als uw kind vier jaar wordt, viert hij/zij de verjaardag 

vaak ook al op de peuterspeelzaal of het 

kinderdagverblijf. Bovendien zijn de eerste dagen op school vaak 

intensief voor kinderen en is hun verjaardag erg spannend. 

Daarom adviseren wij om de vierde verjaardag van uw kin niet 

meer op school te vieren. 

 

Sommige kinderen delen uitnodigingen uit voor een kinderfeestje. 

Wij willen u vragen dit niet op school te doen. Dit om teleurstelling 

bij kinderen, die niet uitgenodigd worden, te voorkomen. 

 

Verjaardag juf 

Een jarige juf is vaak heel bijzonder voor kinderen. Wij willen onze 

verjaardagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom vieren 

we Meester-en-juffen-dag. Tegen de tijd dat de verjaardagendag 

gevierd gaat worden, krijgt u een briefje met informatie mee. 

 

Verjaardag (groot)ouders 

Op school mogen de kinderen iets maken voor de verjaardag van 

papa, mama, opa en oma. Tijdens de intake kunt u de 

verjaardagen doorgeven. 
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Lettermuur 

In groep 2 staat elke week een letter centraal. In de klas verzinnen 

de kinderen woorden die met die letter beginnen. Deze 

woorden worden geprint en in de lettermuur gestopt. Ook 

vragen wij de kinderen om die week thuis spullen te zoeken 

die met die letter beginnen mee naar school te nemen. 

 

Schoolreis 

Elk jaar gaan we met de kleuters op schoolreis. We blijven altijd 

dicht bij huis en maken er een leuke dag van. De schoolreis valt 

meestal in de eerste week van september. 

 

Hoofdluis 

Helaas komt er ook op onze school regelmatig hoofdluis voor. Dit is 

erg vervelend voor de betreffende ouders en kinderen. 

Als school willen wij graag voorkomen dat kinderen hoofdluis 

krijgen. Daarom worden alle kinderen de eerste dinsdag na iedere 

vakantie gecontroleerd. Als er bij uw kind sprake is van hoofdluis, 

zal de directie contact met u opnemen en u vragen dit te 

behandelen om verspreiding te voorkomen. Mocht u zelf merken 

dat uw kind hoofdluis heeft, dan horen wij dit graag. 

 

Overblijf 

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen tussen 

de middag overblijven. Er zijn dan overblijfmoeders aanwezig voor 

de begeleiding. Als u gebruik wilt maken van de overblijf kunt u dit 

melden bij de leerkracht. De kosten voor het overblijven bedragen 

€1,00 per kind per keer. Hier kan een strippenkaart voor gekocht 

worden. Een formulier hiervoor ontvangt u desgewenst bij de 

intake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Tenslotte 

Wij hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld 

gekregen heeft van de gang van zaken in de kleutergroepen en 

wat er van u verwacht wordt. Als er nog onduidelijkheden zijn dan 

horen we dat graag van u. 

 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op CBS Klingelenburg. 
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