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Van harte welkom!
Uw kind komt bij ons op de Pieter Brueghelschool; de start van acht jaar basisonderwijs.
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe het eraan toe gaat in de klas, wat u van ons
kunt verwachten, welke regels er zijn en wat er van u verwacht wordt. Dit boekje geeft antwoord op
veel van deze vragen en zal ertoe bijdragen dat uw kind en u zich snel thuis voelen op onze school.
Als u na het lezen nog vragen hebt, kunt u die aan de leerkracht stellen. Op onze website vindt u alle
verdere informatie over onze school. U kunt zich daar ook al aanmelden voor onze maandelijkse
nieuwsbrief; dan leeft u al een beetje mee.

In vogelvlucht
In de kleutergroepen werken wij met thema’s en het planbord.
Op de planborden hangen kaartjes met de namen van de
kinderen. Tijdens de werkles kunnen de kinderen kiezen uit de
kasten (puzzelen, voorbereidende reken- en taalopdrachten,
constructiemateriaal, klein bouwmateriaal, tekenen,
schilderen, knutselen, computer/iPad, levelspel) en de hoeken
(huishoek, bouwhoek, themahoek, leeshoek en techniekhoek).
Daarnaast zijn er wekelijks opdrachten die horen bij het thema.
Deze opdrachten zijn verplicht en worden, naarmate de
kleuters ouder worden, moeilijker. De kinderen mogen
middels het planbord zelf kiezen wanneer in de week ze de
opdrachten maken. De leerkrachten begeleiden dit plannen. Elke ochtend en middag beginnen de
kleuters in de kring. De kringen wisselen: er is een vertelkring, een instructiekring, een reken of
taalkring, een boekenkring en een muziek/dramakring.
Elke ochtend en middag spelen de kleuters afwisselend in de speelzaal/gymzaal en buiten op het
plein. Elke ochtend is er een fruitpauze en lezen de leerkrachten de kinderen voor of kijken ze naar
een educatief filmpje op het digibord.
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kleuters op alle gebieden door het bijhouden van een
leerlingvolgsysteem. De verplichte werkjes bij de thema’s kiezen de leerkrachten zo, dat alle
ontwikkelingsgebieden evenwichtig aan bod komen. Wij stimuleren het aanvankelijk lees- en
rekenproces bij kinderen door de belangstelling van kinderen te voeden en ze een keuze te geven
ermee aan de slag te gaan.
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De binnenkomst
De eerste keer naar school is altijd spannend, niet alleen voor uw kind, maar ook zeker voor u. Op de
uitnodiging die u thuis ontvangen heeft, staat bij welke leerkracht(en) uw kind in de klas komt. De
leerkracht heet u en uw kind welkom in de klas. U mag de eerste ochtend tijdens de kring blijven,
maar u kunt ook gelijk met de andere ouders weggaan. We laten de keuze aan u.
Om de binnenkomst soepel en rustig te laten verlopen, gelden de volgende regels:
●
●
●
●
●
●

Om 08.15 uur en in de middag om 12.55 uur gaan de deuren open. Om 08.30 uur en 13.00
uur beginnen de lessen.
Uw kind hangt de jas aan de kapstok en zet zijn tas op de kapstok.
Kinder- en wandelwagens blijven in de gang staan.
Bijzonderheden schrijft u op de kalender die op het informatiebord hangt. Deze hangt direct
naast de klas.
Als het belletje/liedje in de klas klinkt, verlaat u de klas zodat de lessen kunnen beginnen.
Wij stellen het op prijs als u niet in de gang of bij het raam blijft staan.

Kalender
Op het informatiebord (direct naast de klas) hangt het overblijfrooster en een rooster voor de
buitenschoolse opvang. Bij wijzigingen kunt u dit hierop schrijven. Op het mededelingenfomulier
kunt u ook vermelden wanneer uw kind afwezig zal zijn, in verband met een bezoek aan de dokter,
logopedist, fysiotherapeut, etc. Als uw kind door iemand anders opgehaald wordt schrijft u dit hier
op.

Digitale post Mijnschoolinfo
Wij werken zoveel mogelijk digitaal. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Zodra uw kind definitief ingeschreven staat, krijgt u via de leerkracht een code en
instructie voor het aanmelden bij Mijnschoolinfo. Door middel van dit medium sturen
wij alle belangrijke informatie, oproepen en de nieuwsbrieven.

Ziekmeldingen
Indien uw kind ziek is en daardoor niet op school kan komen, dient u dit vóór 08.30 uur telefonisch te
melden. Mochten wij rond 09.00 uur niets gehoord hebben dan nemen wij contact met u op. Op die
manier weten zowel de ouders als wij waar de kinderen zijn.

Podiumvoorstellingen/verjaardagen
In de schoolkalender staan de podiumvoorstellingen vermeld. Door middel van een briefje op het
informatiebord naast de klas staat per keer of u bent uitgenodigd.
Bij verjaardagen mogen de kinderen de andere kinderen trakteren en de klassen langs om de juffen
en meesters te trakteren. Wij stellen een gezonde vorm van trakteren op prijs. Geen noothoudende
producten!!
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Speelgoedochtend
Eens in de maand is het speelgoedochtend. De ochtenden worden vermeld in de
schoolkalender. De kinderen mogen speelgoed van thuis meebrengen en hier
mogen ze samen met de andere kinderen mee spelen. Wij willen geen
lawaaispeelgoed en geen vechtspeelgoed in de school. Het is niet de bedoeling dat
wanneer speelgoed wordt vergeten, dit nagebracht wordt. Dan wordt er gedeeld
met het speelgoed van andere kinderen.

Natuurcentrum Arnhem
Wij werken nauw samen met het Natuurcentrum Arnhem. Natuurcentrum Arnhem verzorgt lessen
op het gebied van natuur en milieu zoals een bezoek aan de stadsboerderij, een waterles in park
Sonsbeek, etc. Ook leveren zij plantjes voor onze kleutermoestuin.

Gymlessen
Iedere woensdag krijgen de kinderen gymles van onze vakdocent. De kinderen gymmen in hun
ondergoed. Het is verplicht om gymschoenen te dragen. Graag de gymschoen voorzien van naam. De
gymschoenen blijven op school. De kinderen moeten zichzelf aan- en uit kunnen kleden. Graag
gemakkelijke kleding en schoenen met klittenband of elastiek.

Hoe ziet er schooldag voor een kleuter er uit?
08.30 uur – 09.00 uur
09.00 uur – 10.15 uur
10.15 uur – 10.45 uur
10.45 uur – 11.45 uur
11.45 uur – 12.00 uur

Kring (zie verderop in dit boekje)
Werkles of buitenspelen/gym
Fruitkring
Werkles of buitenspelen/gym
Opruimen, spullen uitdelen

12.00 uur – 13.00 uur

Naar huis of overblijven op school

13.00 uur – 13.30 uur
13.30 uur – 14.15 uur
14.15 uur – 14.45 uur
14.45 uur – 15.00 uur

Kring
Werkles of buitenspelen/gym
Werkles of buitenspelen/gym
Opruimen, spullen uitdelen, naar huis/BSO

Bij de start van de dag maakt de leerkracht het dagrooster duidelijk aan de kinderen door
middel van pictogrammen (dagritmekaarten). Op deze manier weten ze op welk moment
welke activiteit aan bod komt en hoe de dag verloopt.

Overblijven
De TSO (Tussenschoolse Opvang) wordt verzorgd door de stichting Stap Vooruit. U geeft uw kind op
middels een formulier. Op dat formulier vindt u ook alle relevante informatie over de organisatie van
de TSO. Het formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht of de conciërge. De kosten zijn € 1,75 bij vaste
deelname en € 2,00 bij incidentele keren. De coördinatoren zijn:
Ria Buurman: 06-47563653
Rita van Silfhout: 06-47563401
Elke maand is er overleg tussen de coördinatoren en de directie (Martin)
Elke groep heeft een eigen overblijfkracht.
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Kringen; welke kringen zijn er?
Vertelkring: De kinderen mogen vrij vertellen over het weekend, de vakantie, etc.
Taalkring: Voorbereidend taal.
Rekenkring: Voorbereidend rekenen.
Boekenkring: Het kind dat aan de beurt is mag uit een boek voorlezen, erover vertellen, plaatjes
laten zien en vragen beantwoorden van andere kinderen. Het is de bedoeling dat u thuis samen met
uw kind een boekje uitkiest (geen stripboek) en het boek voorleest. Daarna kunt u uw kind het
boekje terug laten vertellen aan de hand van de plaatjes en kunt u vragen stellen om te oefenen.
Muziekkring: Er wordt een lied aangeleerd, gezongen, gedanst en met muziekinstrumenten gewerkt.
Fruitkring: De kinderen mogen tijdens deze kring fruit/groenten eten en iets drinken. Geen
koolzuurhoudende drankjes. Geen noten!
Drama/muziekkring: De kinderen leren zich op diverse manier uit te drukken bijvoorbeeld met een
uitbeeldings- emotiespel of een vertelpantomime. Ook leren de kinderen nieuwe liedjes aan.
Kanjertrainingkring: De kinderen oefenen met het nadenken over hun eigen gedrag binnen een
groep.

Zindelijkheid en zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is van groot belang voor een fijne start op school. Zelf
op tijd naar de wc gaan zonder daar op gewezen te hoeven worden is
een deel daarvan: een kind moet immers zindelijk zijn om naar school te
kunnen. Zelfredzaamheid gaat verder. We bedoelen daarmee dat het
kind zich ook goed en zelfstandig kan redden bij het toiletbezoek; zelf je billen afvegen, zelf
doortrekken en even kijken of dat goed is gelukt, zelf je kleren weer op orde brengen en zelf je
handen wassen. Hetzelfde geldt voor het zelf aan-en uittrekken van de jas, voor het zelf omkleden
(voor als we naar de speelzaal gaan) en voor het ophangen van de tas en de jas aan de kapstok.
Allemaal zaken die een startende kleuter best kan, als er maar genoeg oefening (steeds zelf laten
doen), bemoediging (meekijken en complimenteren/corrigeren) en geduld (genoeg tijd geven) aan
vooraf gaat. U speelt daarin dus een cruciale rol. Wij verwachten dat, in de maanden voorafgaande
aan de start op school en nog een poos daarna, u uw kind begeleidt in die zelfredzaamheid.

Hoofdluis
Wij werken met een luizenprotocol. Na iedere vakantie controleren ouders de kinderen
en de leerkrachten. Als een kind hoofdluis heeft, krijgen die ouders een berichtje van de
leerkracht en alle kinderen krijgen een brief mee naar huis waarin staat wat u moet ondernemen.
Voor de volledigheid verwijzen wij u naar ons luizenprotocol in onze ouderkalender.

Notenvrije school!
Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij een nootvrije school. Zieke kinderen en kinderen met een beperking

zijn welkom op onze school. Op school zit een aantal kinderen met anafylaxie, dit is een ernstige vorm van
allergie, vooral voor pinda’s en noten. Zelfs aanraking kan bedreigend zijn. Om ook deze leerlingen een veilige
omgeving te bieden is het verboden noten en pinda’s (pindakaas) mee naar school te nemen
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Levelspel
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen bij ons materialen en situaties aangeboden die
aansluiten bij hun behoeften, een aanbod in de breedte én in de diepte. De materialen moeten het
didactisch niveau van de leerling overstijgen, zodat er mogelijkheden tot leren gecreëerd worden.
Dat biedt Levelspel. Een kant-en-klaar pakket om de kinderen het juiste onderwijsaanbod te geven.

Kanjertraing
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen
ondersteunen wij met de kanjertraining. Dit is een methode die de
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Het zet
kinderen tot nadenken over het eigen gedrag
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij ons op
school. Een prettige sfeer is daarvoor de basis. Wij willen op een
open en positieve manier met elkaar omgaan, zodat iedereen zich vrij voelt om zich te uiten en om
naar de ander te luisteren. Daarbij bekijken we elkaar en de wereld om ons heen met respect en
openheid.
We hebben afspraken met elkaar gemaakt, die in de hele school gelden. In de groepen zijn deze
afspraken visueel gemaakt op een poster.

Cito-LOVS toetsen
Vanaf groep 1 worden de kinderen getoetst op hun cognitieve
vaardigheden. Wij gebruiken hiervoor de Adaptieve Digitale LOVS-toetsen
van Cito. Dit houdt in dat de toets zich gaandeweg aanpast aan het niveau
van het kind. De resultaten hiervan worden uiteraard met u gedeeld.

Ophalen
Om het ophalen rustig en overzichtelijk te laten verlopen, vragen wij u uw kind op het kleuterplein op
te halen. De leerkracht van uw kind verzamelt de groep op een afgesproken gekleurde markering:
een vierkant, een cirkel en een rechthoek. De kinderen blijven bij de leerkrachten wachten totdat ze
opgehaald zijn.

Schooltijden
Maandag, dinsdag en donderdag:
Ochtend
08.30 uur – 12.00 uur
Middag
13.00 uur – 15.00 uur
Woensdag
Ochtend
08.30 uur – 12.15 uur
Vrijdag
Ochtend
08.30 uur – 12.00 uur
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