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Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit is de informatiegids van de groepen 1-2. In deze gids hebben we een aantal belangrijke zaken 
rondom de kleuterperiode van uw kind op een rij gezet. Heeft u behoefte aan meer informatie over 
de school, dan kunt u de schoolgids doornemen en onze website www.theresiaschool.net bezoeken. 
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht(en) van 
uw kind. 
 
De start van de basisschool. 
Uw kind is vier jaar geworden en mag naar school. Erg leuk, maar misschien ook spannend. Voordat 
uw kind zijn vierde verjaardag heeft gevierd, mag hij/zij drie dag(delen) meedraaien op school. Dit is 
twee keer van 8.30 uur tot 12.00 uur en de laatste keer van 8.30 uur tot 14.15 uur, zodat uw kind kan 
wennen aan het ritme van een hele schooldag. Dit gebeurt in de groep waar uw kind later zal starten.  
De leerkracht neemt een aantal weken voor uw kind op school zal starten contact met u op. Er wordt 
dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen ook de 3 oefendata met 
u afgesproken worden.  
 
Wanneer uw kind vier jaar wordt in de maand juni, de zomervakantie of in de maand september, 
mag uw kind meteen na de zomervakantie starten. Uw kind zal dan alleen komen oefenen op de 
doordraaimiddag (van 13.00 uur- 14.15 uur), dit is de laatste dinsdag voor de zomervakantie.  
 
Hoe ziet een schooldag er uit? 

• Een schooldag begint op de Theresiaschool 
om 8.30 uur. Na de eerste zoemer kunnen 
ouders en kinderen vanaf 8.20 uur 
binnenkomen. De kinderen hangen zelf hun 
jassen aan de kapstok voor de klas. De 
tassen kunnen in de bak onder de jassen. Bij 
binnenkomst zal de leerkracht van uw kind 
bij de deur van het klaslokaal staan. Wij 
gebruiken dat moment om de kinderen te 
begroeten. We hopen dat u er begrip voor 
heeft, dat de groepsleerkracht aan het 
begin van de ochtend geen tijd heeft voor 
lange gesprekken. Voor korte 
mededelingen ligt er een notitieblok in de 
gang. Na schooltijd maken wij graag tijd 
voor u.  

• Na de tweede zoemer, gaat om 8.30 uur het dagprogramma van start. Wij stellen het erg op 
prijs als u vóór die tijd uw kind gedag heeft gezegd. In het begin kan afscheid nemen moeilijk 
zijn. Dat geldt voor het kind, maar ook voor de ouders. Probeer het moment van afscheid 
nemen kort te houden. Het verdriet is vaak snel voorbij.  
Verder willen we u vragen om uw kind op tijd naar school te brengen. In de startweek kunt u 
uw kind begeleiden naar zijn/haar plaats in de klas. Na deze week vragen wij u om gedag te 
zeggen in de gang, zodat we de dag rustig kunnen opstarten.  

• Bij binnenkomst gaan de kinderen aan het werk aan een tafel of met materialen op de grond. 

• Alle kleutergroepen werken aan de hand van een thema. Dit thema duurt meestal een aantal 
weken. De spelhoeken zijn hierop aangepast en alle activiteiten sluiten hierbij aan. Het kan 
om een actueel thema gaan, maar ook over een seizoen of een feestdag.  

http://www.theresiaschool.net/
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• Activiteiten die in de klas aan bod komen zijn: voorlezen, taal, rekenen, muziek, verkeer, 
Engels, sociaal-emotionele vorming d.m.v. het programma KIVA en het aanleren van gezond 
en redzaam gedrag. Alle activiteiten worden spelenderwijs aangeboden. Hiervoor maken we 
vaak gebruik van een kringactiviteit met alle kinderen of met een klein groepje. Tijdens de 
kleine kring staat een leerdoel centraal. Afhankelijk van het doel bepalen de leerkrachten 
welke kinderen er aansluiten. De andere kinderen werken dan zelfstandig.  

• Er is geruime speel-werktijd. De kinderen kiezen een activiteit van het keuzebord en/of 
krijgen van de leerkracht een opdracht die ze gaan doen, al dan niet met de juf. Het werken 
in de hoeken wordt door de leerkracht geobserveerd. In de spelhoeken leren de kinderen 
o.a. samen te spelen en te werken, maar worden middels spel ook de doelen en 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. 

• Na de speel-werktijd gaan de kinderen fruit eten en drinken. De kinderen nemen hiervoor 
van thuis een stuk fruit/groente en een beker drinken mee. We vragen u vriendelijk de 
spullen van uw kind te voorzien van naam. Het eten en drinken zal 15-20 minuten in beslag 
nemen. Op sommige dagen kunnen de kinderen om hun eigenaarschap te bevorderen zelf 
hun fruitmoment kiezen tussen afgesproken tijden. Wij zijn een ‘Gruitenschool’. Dat wil 
zeggen dat we als school achter gezonde voeding staan. We stimuleren de kinderen om fruit 
en groenten te eten in de klas, maar kinderen hebben hierin ook eigenaarschap. Wij 
vertrouwen erop dat u de eetbehoefte van uw kind kent, pas de inhoud/grootte van het fruit 
hierop aan. Wanneer uw kind het fruit niet geheel op heeft geven wij dit mee naar huis zodat 
u kan zien hoeveel er gegeten is en de hoeveelheid kunt aanpassen. Het fruit en drinken mag 
uw kind in de ochtend in de daarvoor bestemde bak bij de klas zetten.  

• Als de magen gevuld zijn, gaan we verder met spel en 
beweging. Dit gebeurt buiten of in het speellokaal in ons 
schoolgebouw. We spelen spelletjes of zetten een parcours uit 
met verschillende materialen. De kinderen gymmen in eigen 
kleding met gymschoenen voorzien van naam, die ze van thuis 
meenemen. De schoenen blijven op school liggen zodat ze 
altijd gebruikt kunnen worden. Het buitenspel is vrij spel. Bij 
slecht weer kunnen we meestal uitwijken naar de speelzaal. 
We willen u vriendelijk vragen om op de dagen dat de groep 
van uw kind gaat gymmen gemakkelijke kleding en schoenen 
aan te geven. 
We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen. Zélf aan-en 
uitkleden maken daarvan onderdeel uit. De gymdagen kunt u vinden op het prikbord bij het 
klaslokaal.  

• Om 11.30 uur gaan wij met alle kleutergroepen buiten spelen onder leiding van een aantal 
leerkrachten. Om 12.00 uur zal de leerkracht van uw kind in het lokaal eten met alle kinderen 
uit de groep. De eerste tien minuten gebeurt dat in stilte, daarna mag er ook gezellig met 
elkaar gekletst worden onder het eten. We willen u vragen om te zorgen voor een gezond 
lunchpakketje.  

• Na het nuttigen van de lunch rusten de kinderen een kwartier zodat ze in de middag weer fris 
en fruitig aan het werk kunnen gaan.  

• In de middag vinden ook weer kringactiviteiten, spelactiviteiten en de speel-werktijd plaats. 

• De schooldag eindigt om 14.15 uur. De kinderen komen met de eigen leerkracht naar buiten 
en ze zullen op een vaste plaats op de speelplaats staan. De kinderen mogen pas gaan als ze 
de persoon die ze komt ophalen hebben gezien. De ophaalplaats zal door de leerkracht naar 
u worden gecommuniceerd. Mocht u door omstandigheden uw kind niet op tijd op kunnen 
halen, wilt u dan de school op de hoogte brengen. Wij kunnen in dat geval uw kind gerust 
stellen. 
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• Kinderen die naar de BSO gaan worden gezamenlijk door de leerkracht naar de centrale hal 
gestuurd waar personeel van de BSO hen opvangt. 

 
Na school er is gelegenheid om de leerkracht van uw kind te spreken. Een afspaak maken gaat het 
gemakkelijkst via de mail of door de juf na schooltijd even aan te spreken. Op een ander moment 
kunt u de ontwikkeling van uw kind bespreken met de leerkracht.  
 
Wetenswaardigheden/ wat u verder moet weten 

• Voor de afspraken omtrent de lunch verwijzen wij u door naar de website 
www.theresiaschool.net. Bij onze schooldocumenten kunt u het lunchprotocol vinden.  

• Wilt u het doorgeven wanneer uw kind een allergie heeft zodat wij hier met traktaties e.d. 
rekening kunnen houden. 

• Na iedere vakantie worden de kinderen van onze school door een aantal ouders 
gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd, worden ouders en de 
leerkracht door de administratief medewerkster geïnformeerd. Mocht u thuis hoofdluis 
constateren bij uw kind, wilt u het dan even doorgeven aan de groepsleerkracht. 

• Verjaardagen zijn voor kleuters erg belangrijk. 
Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.  
Bij het vieren van de verjaardag mogen de 
ouders aanwezig zijn. Broertjes en zusjes 
kunnen hier helaas niet bij aanwezig zijn, 
omdat alle aandacht naar de jarige hoort te 
gaan. Tijdens het feest mag u alléén foto’s 
maken van uw eigen kind. Filmen mag niet in 
verband met de privacy van de andere 
kinderen in de groep. Sommige kinderen 
volgen om gezondheidsredenen of vanwege 
hun geloofsovertuiging een bepaald dieet. U 
kunt hiernaar informeren bij de leerkracht van 
uw kind. Om een tijdstip voor het feest te 
bepalen vragen wij of u minstens een week van 
te voren even contact op wilt nemen met de 
leerkracht. 
Alle leerlingen van augustus en september (die geen afscheid /verjaardag hebben gevierd op 
de PSZ/KDV) kunnen op aanvraag van de ouders hun verjaardagsfeestje sober vieren. Deze 
kinderen zitten tenslotte al 4 weken op school en hebben in juni al afscheid genomen op PSZ 
of KDV. Dat betekent dat ouders in overleg een traktatie mogen achterlaten (hoeft niet), er 
een feestmuts gemaakt is door de leerkracht en er een liedje gezongen wordt door de 
leerlingen. Ouders zijn hierbij dus niet aanwezig. 
Realiseer u dat niet alle kinderen het fijn vinden om in het middelpunt te staan wanneer ze 
net op school gestart zijn. Het vieren van de 4de verjaardag is dus geen verplichting. 

• Wij verwachten dat uw kind zindelijk is voordat hij/zij start in groep 1.  Dit betekent ook dat 
hij/zij zelf de billen af kan vegen. Als uw kind vanwege medische redenen nog niet zindelijk is 
en met regelmaat verschoond moet worden, doen wij een beroep op u wat betreft de 
verschoning. Wij nemen telefonisch contact met u op met het verzoek uw kind te komen 
verschonen.  

• In sommige groepen brengen kinderen van thuis een 23-rings multomap naar school. 
Gedurende het schooljaar wordt deze gevuld met werkjes van uw kind. Deze map graag 
voorzien van naam op de rugzijde van de map. In de andere groepen gaan de werkjes mee 

http://www.theresiaschool.net/
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naar huis en kunnen thuis in een map verzameld worden. U hoort nog van de leerkracht Hoe 
het is geregeld in de klas van uw kind. 

• Mocht uw kind op school ziek worden dan wordt u gebeld door de leerkracht, met de vraag 
uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. Wij vragen u dan ook om alle telefoonnummers 
waarop u of opvang te bereiken zijn aan ons door te geven. Mochten nummers veranderen, 
geef dit dan door aan de leerkrachten. 

• Naast observaties en aantekeningen, die we maken tijdens het spelen en werken in de klas, 
gebruiken we een gedigitaliseerd leerlingvolgsysteem om te zien hoe de kinderen zich 
ontwikkeIen. 

• In de kleutergroepen maken we gebruik van  iPads met diverse educatieve apps.  

• Elke groep heeft klassenouders, die gedurende het schooljaar diverse zaken regelen voor de 
groep. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich hiervoor aanmelden.  

• Wij verzoeken u vriendelijk geen speelgoed mee te geven aan uw kind, tenzij dit gevraagd is 
door de leerkracht.  
 

Informatievoorzieningen ouders 

• Op de site www.theresiaschool.net vindt u inschrijfformulieren (verlof, aanmelding, etc.) de 
schoolgids, jaarkalender, het pedagogisch beleid en foto’s van activiteiten, die in de groepen 
hebben plaatsgevonden. 

• Elke groep maakt gebruik van Parro. Parro is een programma dat aansluit bij ons 
administratieprogramma Parnassys. Parro is bereikbaar via een website 
(http://talk.parro.com) en is ook beschikbaar als app in de Appstore of de Google Playstore. 

De app geeft ons veel voordelen: 
1. Altijd op de hoogte. Het wordt voor de leerkracht makkelijk om u op de hoogte te houden. 
De berichten komen direct aan én kunt u, in tegenstelling tot briefjes, niet kwijtraken! 
2. Bekijk de leukste momenten van uw kind. 
3. De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s 
met u delen. Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind. Deze mogelijkheid is te 
vergelijken met klasbordgebruik. 
4. Direct contact met onze school. 
5. Veilig en privé: Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro 
kunt u aangeven waar foto’s van uw kind gedeeld mogen worden. 

De leerkracht heeft hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders 
te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben. De gesprekken kunnen wij 
eenvoudig samen plannen. Ook U als ouder kunt contact maken via Parro voor een gesprek. 
Ouders kunnen nu ook een ziekmelding of een korte mededeling via de chat van Parro naar 
de leerkracht sturen. 

• Informatie vanuit school ontvangt u via de mail 
of Parro. 

• Het eerste gesprek dat u heeft met de leerkracht 
is het intakegesprek. Dit vindt een aantal weken 
voordat uw kind op school start plaats. U 
ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 
leerkracht(en) van uw kind. Uw kind is dan 
uiteraard ook welkom. 

• Een paar weken na de zomervakantie houden we 
startgesprekken met u.  

http://www.theresiaschool.net/
http://talk.parro.com/
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We bespreken daarnaast graag de ontwikkeling van uw kind tijdens een gesprek halverwege 
het schooljaar. 

• In juni zijn er nog gesprekken op verzoek van ouders, school of kind. 

• De gesprekken zullen zoveel mogelijk onder schooltijd gevoerd worden. 

• Tussendoor is er altijd gelegenheid om te praten over de ontwikkeling van uw kind. U kunt 
hier zelf een afspraak voor maken of u wordt benaderd door de groepsleerkracht.  

 
Meenemen naar school 
In het begin van het schooljaar meenemen:  

- Gymschoenen, bij voorkeur met klittenband, voorzien van naam (deze blijven op school). 
 
Graag doorgeven aan het begin van het schooljaar: 

- In de gang bij elke klas hangt een lijst waarop u kunt noteren welke dag(en) uw kind naar de 
BSO gaat. Wanneer hier veranderingen in zijn graag doorgeven per mail of mondeling aan 
school en de BSO, om verwarring bij de kinderen te voorkomen. 

- Allergieën. 
 
Elke dag meebrengen: 

- Één rugzak. 
- Fruit/groente met daarbij drinken in een beker. 
- Lunchpakket met daarbij drinken in een beker. 

 
Interne begeleider 
Indien uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, is er op school een interne begeleider aanwezig 
die samen met de leerkracht en u in kaart brengt wat er nodig is om uw kind goed te kunnen 
begeleiden. Voor de onze school zijn dat  juffrouw Bregtje Subelack en juffrouw Susanne van Boven. 
 
Zelfstandigheidsbevordering 

• Ik kan zelf mijn jas ophangen aan het haakje. 

• Ik leg zelf mijn tas in de bak onder de kapstok. 
• Ik kan zelf de klas in gaan. 

• Ik kan zelf mijn billen afvegen. 

• Ik kan zelf mijn handen wassen na het toiletbezoek. 

• Ik kan zelf mijn jas aantrekken . 

• Ik kan zelf mijn rits dicht maken. 
• Ik kan zelf mijn schoenen aantrekken. 

• Ik leer zelf mijn veters strikken (groep 2). 
 
We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld heeft gekregen van belangrijke 
informatie over de kleuterperiode van uw kind. Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, dan 
horen we dat graag van u. 
 
Een hele fijne tijd gewenst op onze school! 
 
Directie en leerkrachten groep 1-2 Theresiaschool 
 
 
 
 


