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Welkom op school! 
 

Informatieboekje nieuwe kleuters 
 

 

 
 

 
 
 
 
, 

   Schoolstraat 15, 
   5561 AH  Riethoven. 
040-2075299
    infostwillibrordus@skozok.nl 
   www.bsstwillibrordus.nl 
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Beste ouders/verzorgers,  
Van harte welkom op onze school.  
In dit informatieboekje hebben we de 
belangrijkste wetenswaardigheden wat 
betreft de kleutergroep op een rijtje gezet, 
zodat u een beeld krijgt van de zaken die er 
allemaal spelen.  
Heeft u nog vragen, opmerkingen of 
suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan 
weten, wij denken graag met u mee! Wij wensen u en 
uw kind(eren) een fijne tijd toe bij ons op school.  
 
Contact na aanmelding. 
Zodra een kleuter bij ons staat ingeschreven, krijgen de 
ouders/verzorgers een bevestigingsbrief. Daarin staat 
o.a. dat de ouders 6 weken voor de 4-jarige leeftijd van 
hun kind, een telefoontje krijgen van één van de 
kleuterjuffen om de wenmomenten af te spreken. 
 
Concreet naar school. 
-Vanaf het moment dat een kind 3 jaar en 10 maanden 
oud is, mag het 10 dagdelen onze school bezoeken om te 
wennen aan de basisschool. Dit gebeurt op initiatief van 
de leerkracht in overleg met de ouders. In de zes weken 
voorafgaande aan de zomervakantie spreken we géén 
wenmomenten af. 
-De kinderen mogen op de eerste dag na hun vierde 
verjaardag de school gaan bezoeken, een kind is 
leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend 
op zijn/haar vijfde verjaardag. 
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-Nadat een kind enkele weken de basisschool heeft 
bezocht, komt de eigen leerkracht op huisbezoek. 
Leerkrachten kunnen na een huisbezoek vaak beter 
inspelen op de behoeften van kinderen. Voor de ouders 
werkt een huisbezoek vaak drempelverlagend.  
 
Groep 1-2  
Uw kind stroomt in groep 1-2. In deze klas zitten  
kinderen uit groep 1 en 2 en, gedurende het schooljaar, 
stromen er nieuwe kinderen in. Op maandag is juf Helma  
in de klas. Op dinsdag tot en met vrijdag is juf Hélène 
aanwezig. Wilt u ons spreken? Dat kan, maar graag nà 
schooltijd.  
 
Contactgegevens leerkrachten 
 
Hélène de Wert 
 hdewert@skozok.nl 
 
Helma Kwakernaat 
 hkwakernaat@skozok.nl 
 
Schooltijden 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
08.30-12.00 
13.15-15.30 

08.30-12.00 
13.15-15.30 

08.30-12.15 08.30-12.00 
13.15-15.30 

08.30-12.00 
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4 

Binnenkomen en naar huis gaan 
U komt met uw kind naar de speelplaats die zich achter 
het schoolgebouw bevindt. De kinderen mogen ’s 
morgens, wanneer de bel gaat, om 8.30 uur naar binnen, 
ze worden bij de buitendeur door de juf opgehaald.  
 
Vanaf de speelplaats kunt u in het lokaal van uw kind 
kijken en natuurlijk nog even zwaaien. ’s Middags gaan 
de kinderen om 13.15 uur, na de bel, naar binnen. 
 
Na schooltijd komt uw kind samen met de leerkracht 
naar buiten door de vooringang van de school. We 
vinden het fijn als u uw kind op komt halen op het 
trottoir aan de Schoolstraat. 
 
Wanneer de kinderen met de fiets komen, mogen ze 
deze op de daarvoor bestemde plek neerzetten. Deze is 
aangegeven in de fietsenstalling die u passeert op weg 
naar de achterspeelplaats. 

 
Eten en drinken 
In de groepen 1 en 2 
wordt er elke ochtend tijd 
ingeruimd om samen een 
pauzehapje te eten. Geef 
uw kind daarom dagelijks 
fruit (of een boterham of 
pauzekoek) mee naar 
school.  
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Ook mogen alle kinderen 
water drinken uit hun eigen 
beker of hersluitbare flessen. 
Het drinken van limonade, 
energydrinks, drinkyoghurt, 

sapjes e.d. is tijdens schooltijd niet toegestaan. Ook niet 
in de pauze. Dit i.v.m. plakkerigheid, bijen en wespen die 
op de drankjes afkomen e.d.. Kinderen kunnen evt. op 
school kraanwater drinken. 
 
Gym 

De groepen 1 en 2 krijgen elke dag gym en/of spel. De 
lessen worden gegeven in de speelzaal van onze school. 
Geef uw kleuter 's maandags in een tas gymkleren en 
gymschoenen mee. Geen ondergoedkleding en geen 
balletschoenen of schoenen met gladde zolen. De 
gymtas blijft op school in de gang aan de kapstok hangen 
tot het einde van de week. Tip: zet in gymkleding en 
schoenen de naam van uw kind. 
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Het werken in de groep 
De aanpak in de 
kleutergroepen ver-
schilt van die in de 
andere groepen. 
Ook de inrichting 
van de lokalen en 
de manier van 
werken is anders. 
Bij de jongste kinde-

ren ligt de nadruk op het wennen aan het naar school 
gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en 
regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen.  Er wordt 
veel met de kleuters gepraat over uiteenlopende 
onderwerpen, zodat ze in deze taalgevoelige periode 
veel woorden leren en goed leren spreken en luisteren. 
Dat vinden we erg belangrijk voor het latere lees- en 
taalonderwijs. Verder ontwikkelen we ook de ruimtelijke 
oriëntatie, van belang voor het latere rekenonderwijs, en 
werken we aan de motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling. Heel belangrijk is ook de sociale en 
emotionele ontwikkeling. Vaak wordt er gewerkt 
rondom een thema, omdat in de wereld van het jonge 
kind vaak alles met alles samenhangt.  
Geef uw kleuter een plakboek mee, waar wij “hun 
werkjes” van het hele schooljaar in verzamelen. Tijdens 
de wenmomenten laten we een aantal voorbeelden zien. 
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“Stop-hou-ermee-op” 
Als iemand iets doet wat je niet wilt, zeg dan: ‘stop-hou-
ermee-op’. Wanneer de ander dat niet doet, dan ga je 
naar de juf. Dit is een belangrijke afspraak die met de 
kinderen gemaakt wordt. 
 

Biebpunt  
Op school is een officieel 
uitleenpunt van de bibliotheek 
gevestigd. Iedere woensdag hebben 
we de gelegenheid om naar de 
bibliotheek te gaan. Samen met de 
biebmedewerkers worden er 
nieuwe boekjes gekozen. Uw kind 
krijgt hiervoor een gratis pasje.  

 
Wensjes 
In de groepen 1, 2 en 3 kunnen de kinderen een 
wensje/knutselwerkje maken voor de verjaardag van 
papa, mama, opa, oma, bruiloften en geboortes. Ouders 
dienen dit verzoek tijdig mee te delen aan de leerkracht 
van hun kind.  
 
Verjaardagen 
Als een kind jarig is, wil het natuurlijk graag trakteren. 
Ouders en leerkracht spreken hiervoor samen de dag 
en/of het tijdstip af. De verjaardag van de leerkracht 
wordt per leerkracht apart in de eigen klas gevierd op ’n 
dagdeel, rond de dag van zijn/haar verjaardag.  
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Informatie 
Via de volgende kanalen onderhouden we de contacten 
met de ouders: 

- de schoolgids; 
- gespreks- en contactmomenten; 
- Riebas ( tweewekelijkse nieuwsbrief per mail en 

on line); 
- kijkochtenden/middagen in januari; 
- jaarvergadering oudervereniging; 
- MR vergaderingen; 
- vergaderingen en informatie van de ouderver-

eniging; 
- website: www.bsstwillibrordus.nl. Deze site 

wordt steeds geactualiseerd, het is dus van 
belang hier regelmatig naar te kijken. 

Wanneer men een leerkracht of de directie wenst te 
spreken, is daarvoor altijd een afspraak te maken. 
 
Hiernaast heeft  onze school een ouderapp. Op deze 
ouder-app, genaamd SKOZapp, vindt u informatie over 
de groep(en) van uw kind(eren), zoals: 
- Nieuwsberichten; 
- De jaarkalender met alle activiteiten; 
- Schoolresultaten van uw kind(eren); 
- Foto’s van activiteiten.  
 
Met SKOZapp heeft u dus gemakkelijk en snel alle 
informatie bij de hand die voor u als ouder belangrijk is. 
Nieuwe ouders krijgen inloggegevens toegestuurd, 
waarmee zij een persoonlijk account voor deze app 

http://www.bsstwillibrordus.nl/
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kunnen aanmaken. Er is een support-pagina beschikbaar, 
waarop een handleiding staat, met uitleg over de 
verschillende toepassingen van de ouder-app (zie onze 
website). SKOZapp is te downloaden voor smartphones 
en tablets via de iTunes store of de Google Play store. De 
app is beschikbaar voor iOS 8 en 9 en Android 5.1 en 6.0 
en Windows 8.1.  Als u geen smartphone of tablet heeft, 
kunt u inloggen via de website van de school, u kunt daar 
dezelfde informatie zien. 
 

De oudervereniging 

De visie van de oudervereniging is tweeledig: ten eerste 
proberen we op een zinvolle, ontspannen manier iets 
waardevols toe te voegen aan de ontwikkeling van onze 
kinderen door het organiseren van verschillende activi-
teiten. Daarnaast wil de oudervereniging fungeren als 
vraagbaak, aanspreekpunt en informatiebron voor de 
ouders.  
Het organiseren van verschillende activiteiten (Sinter-
klaasfeest, Kerstviering, Carnaval etc.) vraagt om extra 
financiële middelen die de vereniging genereert uit een 
vrijwillige ouderbijdrage.  
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Op het moment waarop het eerste kind op school 
instroomt ontvangen ouders/verzorgers hierover meer 
informatie.  
 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang 
Op onze school kunnen kinderen elke maandag, dinsdag 
en donderdag overblijven (tussenschoolse opvang) in 
school. De organisatie hiervan is in handen van ’t 
Blusserke.  De organisatie van de voor- en naschoolse 
opvang is eveneens in handen van ’t Blusserke.  
Op onze website: www.bsstwillibrordus.nl  vindt u onder 
het tabblad “ouders” alle benodigde informatie. 
 

’t Blusserke  is te bereiken via 040-201 8324  
of 06-20681925  info@blusserke.nl   www.blusserke.nl  
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