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Inleiding 
  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), lezer(s), 
 
Wij heten uw kind van harte welkom op de Kardinaal Alfrinkschool. Deze kleutergids 
is een korte samenvatting van onze schoolgids en bevat alleen de informatie die 
bestemd is voor ouders van kleuters. Op deze wijze hopen we dat de start van uw 
kind op onze school zo goed mogelijk verloopt.  
 
We raden u aan om naast dit boekje ook de schoolgids zorgvuldig door te lezen en 
goed te bewaren. De schoolgids is uitgebreider en bevat belangrijke informatie over 
het hele schooljaar en de schoolorganisatie. 
 
 
Marscha Gerritsen (directeur) 
 
 
N.B. : Wanneer er in deze kleutergids gesproken wordt van ouder(s), kunt u, indien 
gewenst ook verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) lezen. 
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Halen en brengen 
 
Schooltijden voor groep 1/2 

•  
Maandag:  8.30 – 14.45 uur 
Dinsdag: 8.30 – 14.45 uur  
Woensdag 8.30 – 12.30 uur   
Donderdag: 8.30 – 14.45 uur 
Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur    
 
Natuurlijk is het voor het goed functioneren van de school noodzakelijk dat we op tijd 
kunnen beginnen. U wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op 
school is en dat uw kind ook weer op tijd gehaald wordt. De deuren van onze school 
zijn vanaf 8.20 uur geopend. De kleuters komen binnen de ingang aan het plein waar 
de zandbak op staat. De kleuters mogen door de ouders/verzorgers naar de groep 
worden gebracht. De les start om 8.30 uur. 
 
De deuren van onze school blijven tot 14.45 uur gesloten om tot het einde van de 
schooldag in alle rust te kunnen werken. Vanaf 14.45 uur worden de kinderen van de 
groepen 1 en 2 door de ouders op het kleuterschoolplein bij de klassendeur van de 
eigen groep opgehaald.  
 

• Ziekmelding 
In geval van ziekte of absentie verzoeken wij u dat telefonisch te melden voor 
aanvang van de lessen, vanaf  8.00 uur (010-5914637). Natuurlijk kunt u er ook voor 
zorgen dat de betreffende leerkracht door een briefje op de hoogte wordt gesteld van 
een verzuim. 
 
Als u uw 4-jarige, dus niet leerplichtige kind een dagje thuis wilt houden, willen we 
daarvan ook graag op de hoogte worden gebracht. 
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Bewegingsonderwijs in het speellokaal 
 
 
Een aantal keer per week hebben de groepen 1 en 2 bewegingsonderwijs in het 
speellokaal.  
 
Voordat wij naar de speelzaal gaan met de kleuters kleden wij ons om. De kleuters 
gymmen in het ondergoed. Er mag ook gymkleding meegegeven worden. Daarnaast 
is het belangrijk dat zij goede schoenen hebben.  
De schoenen moeten een stroeve zool hebben (met reliëf) en het liefst geen 
vetersluiting. Het is fijn als zij de hele week over de gymschoenen kunnen 
beschikken. Daartoe kunt u de gymkleding en -schoenen in een aparte tas in de klas  
achterlaten. Wanneer het slecht weer is en wij niet naar buiten kunnen gaan, maken 
wij ook gebruik van het speellokaal.  
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Afspraken rondom eten en drinken 
 
• Pauzehapje 
Om ongeveer 10.15 uur krijgen de kinderen de 
gelegenheid iets kleins te eten en wat te drinken. 
Voor het drinken neemt ieder kind een beker of 
pakje met drinken mee (geen koolzuurhoudende 
dranken). Bij het eten kunt u denken aan fruit dat 
de kinderen helemaal zelf kunnen eten. U kunt 
ook een boterham of een koek meegeven, maar 
geen snoep. 
Op woensdag en vrijdag hebben wij op school gruitdagen. Op zo’n dag kunt u uw 
kind een stukje groente of fruit i.p.v. een koek als pauzehapje meegeven.  
Het is fijn als het voor uw kind duidelijk is welk eten voor het pauzehapje is en welk 
eten voor de overblijf. U kunt hier voor zorgen door het bijvoorbeeld in gescheiden 
trommeltjes mee te geven. 
De leerkrachten kunnen de kinderen positief stimuleren, (maar niet verplichten) om 
alles op te eten en te drinken. 
 
• Overblijven 
Wij hanteren bij ons op school het continurooster. Alle kinderen blijven over om 
gezamenlijk op school te lunchen. De kleuters eten hun boterham om 12.00 uur in de 
eigen klas. Het zou fijn zijn als uw kind een doek of stoffen placemat mee krijgt om te 
gebruiken als tafelkleedje. Voor het drinken kunt u weer een beker of een pakje 
meegeven.  
Om 12.15 uur gaat de leerkracht de klas uit om pauze te houden tot 12.45 uur. Er is 
tijdens dit half uur een overblijfmoeder in de groep die met de kinderen gaat buiten 
spelen. 
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Verjaardag 
 
Als uw kind jarig is, mag dat natuurlijk op school gevierd worden. Aan het begin van 
de ochtend mag de traktatie in de klas gezet worden. De leerkracht zal dan naar 
eigen inzicht de verjaardag van uw kind vieren. Wilt u eraan denken dat de traktatie 
niet te groot  is!  Een kleinigheidje is al leuk genoeg. Uw kind mag, dit is echter niet 
verplicht, ook uitdelen aan de leerkrachten van de school. Een gezonde traktatie 
stellen wij erg op prijs! 
 
Uw kind mag op zijn/haar verjaardag een cadeautje meenemen. Het is niet de 
bedoeling dat kinderen regelmatig iets mee nemen om te laten zien.  
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Wennen op school 
 
Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt, 4 dagdelen op school komen wennen. 
Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt uw kind een uitnodiging 
om een afspraak te maken voor de eerste wenochtend. De overige wenafspraken 
kunt u in overleg met de leerkracht plannen.  
Een wenochtend begint om 8.30 uur en duurt tot 11.30 uur (op woensdag en vrijdag 
tot 12.30 uur).  
Kinderen die in september en oktober  vier jaar worden, maken geen wenperiode 
door. Zij starten direct op de eerste schooldag na de zomervakantie.    
 
Het is handig als uw kind op de eerste wendag een tas bij zich heeft met eten en 
drinken. Daarnaast mag uw kind een aparte tas meenemen met gymschoenen.  
 
Als uw kind voor de eerste keer komt wennen, krijgt hij/zij een luizenzak van de 
leerkracht. Het is de bedoeling dat de jas en de tas  in de luizenzak worden gestopt. 
De luizenzak blijft op school aan de kapstok hangen. 
 
Als uw kind 4 jaar wordt, kunt u met de leerkracht overleggen of u de verjaardag van 
uw kind op school wilt vieren. Het kan zijn dat het al gevierd is op de peuterspeelzaal 
of crèche en dat u het op de basisschool dus niet wilt vieren. 
 
Wanneer uw vierjarig kind bij ons op school komt is het wenselijk dat uw kind: 
• Zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan. 
• Zichzelf redelijk zelfstandig aan- en uit kan kleden. 
• Zelf de jas aan en uit kan doen. 
• Zelfstandig kan eten en drinken 
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Klassenouder 
 
Iedere groep heeft één of twee klassenouders. Wanneer er binnen de groepen het 
een of ander geregeld of georganiseerd moet worden kan de leerkracht hulp 
inschakelen van de klassenouder. Zij fungeren als contactpersoon tussen de 
leerkracht en de ouders bij voorkomende werkzaamheden. Dit varieert van 
plakboeken plakken, tot het regelen van vervoer bij uitstapjes etc. De klassenouder 
vraagt hulp van andere ouders uit de groep waarvan hij of zij klassenouder is. Aan 
het begin van het schooljaar kan iedere ouder zich hiervoor opgeven. Het 
klassenouderschap is op vrijwillige basis en wordt aangesteld voor de duur van een 
schooljaar. 

 

 Voorbeelden van taken van de klassenouders zijn: 

� Het regelen van ouders voor begeleiding bij diverse activiteiten. 
� Deelnemen in de ouderraad en het mede organiseren van bijvoorbeeld het 

Sinterklaasfeest, kerstmis of de paaslunch. 
� Het verzorgen van het verjaardagscadeau voor de leerkracht. 
� Assisteren bij diverse feesten onder begeleiding van de ouderraad en 

groepsleerkracht. 
� Het regelen van ouders voor schoonmaakwerkzaamheden, plakboeken plakken 

etc. 

Daar waar mogelijk heeft de klassenouder voorrang als het gaat om begeleiding bij 
de schoolreis of andere leuke activiteiten. 

 
 


