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Welkom bij de kleuters! 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
In deze brochure vindt u de algemene informatiegegevens van de school en vindt u  
specifieke informatie voor de kleutergroepen. 

 
Schooltijden 
Maandag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur 
Dinsdag 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur 
Woensdag 8.30 - 12.00 uur 
Donderdag 8.30 - 12.00 en 13.00 -15.15 uur 
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 
 

De kinderen zijn ‘s ochtends vanaf 8.20 uur welkom in de klas en ‘s middags vanaf 
12.55 uur. 
 
U mag uw kind binnenbrengen op het leerplein. 
‘s Ochtends starten de kleuters met spelen met behulp van het kiesbord of in de 
kleine kring bij de juf. 
 
‘s Middags starten we met alle kinderen in de grote kring. 
Om (iets voor) 12 uur staan alle kinderen buiten voor hun klaslokaal. 
Hier blijven de kinderen staan totdat ze opgehaald worden. 
Kleuters mogen alleen onder begeleiding naar de kiss en ride strook gaan. 
Dit is het overzichtelijkst voor de leerkracht. 
Geeft u dit ook door aan de oppas? 
 
Zelfstandigheid 
We verwachten van de kleuters een zekere mate van zelfstandigheid: zelf aan- en 
uitkleden, schoenen aantrekken, ritsen dicht doen enz. 
Ook zelfstandig toiletbezoek hoort hierbij. 
Wilt u met uw kind oefenen? 
De kleuters die iets nog niet zelf kunnen helpen we uiteraard. 
 
Bijbelse geschiedenis 
Elke maandag leren we een christelijk lied; bijna altijd kunt u dit 
lied vinden op you-tube. 
We maken gebruik van de methode “Levend Water”. 
In de eerste schoolweken krijgt u een bijbelrooster; zo kunt u  
volgen welke verhalen er op school verteld worden. 
 
We vertellen op dinsdag, woensdag en donderdag een verhaal. 
Op vrijdag herhalen we de lesstof van deze week dmv een praat-
plaat, een fimpje of een andere verwerking. 
Natuurlijk beginnen en eindigen we elke dag met gebed. 
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Ook dat doen we met elkaar. De kinderen mogen gebedspunten aandragen. 
We leren niet alleen dingen aan God te vragen, maar vooral ook waar we onze  
hemelse Vader voor kunnen bedanken! 
 
Rekenen 
Voor ons rekenonderwijs gebruiken we verschillende soorten  
lesjes. Rekenen bij kleuters bestaat uit veel verschillende  
onderdelen zoals; tellen en getalbegrip, meten, meetkunde. 
  
Belangrijk vinden we dat de kinderen eerst met concrete  
materialen ervaringen opdoen rondom rekenen en  
rekenbegrippen. Zoals het opmeten van verschillende  
materialen, tellen van blokjes, werken met vormen en  
figuren. Op een speelse manier werken we aan de rekenbegrippen zoals 
meer, minder en evenveel, langer, korter, lichter, zwaarder. Uiteraard tellen we veel 
en leren we cijfers en getallen aan. 
 
We gebruiken hiervoor de methode “Beginnende Gecijferdheid” en we volgen de  
ontwikkeling van het kind m.b.v. de leerlijnen. 
 

Taalontwikkeling 
De ontwikkeling van de taal bij een kleuter gaat  
gelijk op met de sociale- en cognitieve ontwikkeling. 
Taal is heel belangrijk want met behulp van taal 
krijgt het kind grip op de wereld om zich heen. 
 
We doen luisteroefeningen, lezen voor, doen veel 
verschillende taalspelletjes en hopen zo dat de  
kleuter plezier krijgt in taal! 

 
Een vast onderdeel in elke kleuterklas is de woordmuur. Dit zijn woorden passend 
bij het thema en dat wat aan de orde is in de klas. Zo hopen we de woordenschat 
van de kinderen te vergroten. 
Ook is er elke week een nieuw prentenboek dat centraal staat; ons "boek van de 
week". 
 
Elke middag starten we met boekoriëntatie. Alle kleuters zitten in de kring met 
een zelfgekozen prentenboek. Door middel van allerlei spelletjes leren we van alles 
over boeken en gaan we ook met elkaar fantaseren (aan de hand van de voorkant 
van het boek) over wat de inhoud van het boek zou kunnen zijn. 
We volgen de leerlijn en gebruiken de methode “Fonemisch Bewustzijn”. 
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Motoriek 
De motorische ontwikkeling is onderverdeeld in fijne- en 
grove motoriek. 
De ontwikkeling van de motoriek speelt een belangrijke rol 
in het dagelijks functioneren van het jonge kind. 
 
Motoriek is bv nodig bij het spelen op het plein, de gymles, 
zelfstandig aan –en uitkleden, eten en netjes leren schrijven. 
Een kleuter loopt, rent en leert door bewegingslessen/
sporten steeds fijnere bewegingen te ontwikkelen. Leren 
door te bewegen is ontdekkend leren; leren door te doen. 
Goed leren bewegen is ontzettend belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling van 
het kind. Als het weer het toe laat zijn we buiten aan het bewegen; heel gezond! 
 
In de groep doen we ook veel bewegingsspelletjes tussendoor om zo aan de bewe-
gingsdrang van het jonge kind tegemoet te komen. Motoriek is onder andere nodig 
bij spelen op het plein, de gymles, zelfstandig aan –en uitkleden, eten en de schrijf-
ontwikkeling. 
Een kleuter loopt, rent en leert door tijdens bewegingslessen/sporten steeds fijnere 
bewegingen te ontwikkelen.  
 
Goed leren bewegen is ontzettend belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling van 
het kind. In veel activiteiten komt dit aan bod en ook hier houden we elk kind in de 
gaten en krijgen ze gerichte aandacht. 
 
We sporten regelmatig binnen en natuurlijk spelen we ook veel buiten! Heel gezond! 
Verder doen we in de groep ook veel bewegingsspelletjes tussendoor om zo aan de 
bewegingsdrang van het jonge kind tegemoet te komen. 
 
Spel 
Misschien vraagt u zich af: moet een kind leren spelen? Ja! Zeggen wij. 
Spel is ontzettend belangrijk in de kleuterleeftijd. Al handelend (spelend) leert een 
kind de wereld om zich heen te ordenen. 
Spel schept mogelijkheden voor ontwikkeling op alle gebieden. Vandaar dat wij veel 
aandacht hebben voor het spel in de hoeken en buiten. 
 
Tijdens het spelen leren de kinderen samenwerken, fantasie gebruiken, oplossingen 
voor probleempjes bedenken zonder de juf en nog veel meer. 
Wij helpen kinderen verder te komen in hun ontwikkeling door ideeën en materialen 
aan te reiken. En wat dacht u van het samenspelen van een gezelschapsspel volgens 
de regels? Ook dat doen we heel bewust met de kinderen. 
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Kanjertraining 
Centraal staat een verhaal; het verhaal van Max en het dorpje. 
Bij dit verhaal horen kanjeroefeningen, en spelletjes. 
Er horen vier petten bij de Kanjertraining; elke pet staat voor 
een bepaald gedrag. 
Deze training loopt als een rode draad door de school heen bij 
kinderen en leerkrachten. 
We hopen hiermee kinderen weerbaarder te maken, meer  
inzicht te geven in hun gedrag, positief gedrag te stimuleren en 
kinderen een handvat aan te reiken hoe ze moeten handelen 
als ze te maken krijgen met negatief gedrag van andere kinderen. 

Bewegingsonderwijs 
Elke vrijdag gaan we lekker binnen bewegen in ons mooie sportlokaal. 
De sportlessen worden gegeven door een sportleraar. 
Het is fijn als u hiermee met de kleding en het schoeisel van uw kind rekening houdt 
door iets wat ze zelf makkelijk aan en uit kunnen doen. 
De kleuters sporten op sportschoenen; deze blijven op school. 
Graag met naam, of een herkenbaar symbool en zonder veters! 

Leerlingvolgsysteem            
Voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kleuters gebruiken we 
op onze school een speciaal leerlingvolgsysteem: "Leerlijnen Jonge Kind". 
We volgen de kinderen op de ontwikkelingsgebieden: 
- Taal
- Sociaal emotioneel
- Motoriek
- Spel
- Rekenen

Rapport 
Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport. Uw kind krijgt een insteekhoes mee met 
het rapport erin, thuis kunt u dit in de rapportmap stoppen.  Die mappen blijven dus 
thuis en hoeven niet retour naar school. De nieuwste kleuters krijgen de eerste keer 
zo’n map meegeleverd. 

WC-bezoek 
We willen het wc-bezoek zoveel mogelijk beperkt houden. 
Wilt u uw kind voor schooltijd naar de wc laten gaan. Het kan om medische redenen 
voorkomen dat hier wat flexibeler mee om moet worden gegaan. Graag horen we dit 
van u, als dat het geval is. 
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Jarigen 
Uw kind mag op school zijn/haar verjaardag vieren. Traktaties kunnen aan het begin 
van de schooldag naar binnen worden gebracht. Warme/koude traktaties graag in 
overleg met de leerkracht. 

Verjaardagen van 4- jarige kleuters vieren we op school nog niet. 
Voor een jarige papa of mama mag (als ze dat willen...) een kleurplaat gemaakt  
worden. Graag wel een paar dagen van tevoren aan ons doorgeven. 
Kleurplaten voor een jarige opa, oma, of voor andere gelegenheden, maken we niet. 

Fruitdagen 
Het is belangrijk dat kinderen gezond eten en als school streven we hiernaar.  
Woensdag,  donderdag en vrijdag zijn bij ons “fruitdagen”. 
Wilt u die dagen fruit of groente voor in de pauze meegeven? 
Denkt u wel aan de porties? En graag geschild en voorgesneden meegeven als uw 
kind dat  gewend is. 
Om het afval te beperken willen we graag dat u het drinken meegeeft in een  
herbruikbare beker. 

Contactgegevens 
Juf Agnes: agnesvanhalteren@vvgo.nl  
Juf Heske:  heskevandiermen@vvgo.nl 
Juf Froukje: froukjevandergugten@vvgo.nl   
Juf Corette:   corettevanvalkenhoef@vvgo.nl 
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Leerlingenlijst  



www.groenschool.com 




