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Praktische zaken 

 
Er zijn op de Archipelschool drie heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat er in elke 

kleutergroep kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten.  

 

De schooltijden 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  08.30 uur - 11.45 uur 

12.45 uur - 15.00 uur 

woensdag:      08.30 uur - 12.30 uur 

 

Om 08.20 uur gaan de schooldeuren open en kunt u uw kind naar de klas brengen ('s middags 

kan dat vanaf 12.40 uur). Ouders van groep 2 kinderen nemen aan het begin van het 

schooljaar afscheid in de klas, gedurende het schooljaar wordt dit anders. Dan nemen zij 

afscheid van hun kind op de gang. De ouders van de kinderen uit groep 1 en de instroomgroep 

mogen nog even mee naar binnen om afscheid te nemen. Wanneer de kinderen binnen komen, 

leggen zij zelf hun tas in de kast en mogen zij een boekje pakken. De les begint om 08.30 uur 

met het kringgesprek. Eenmaal in de week wordt gestart met werkjes. Kinderen kunnen dan 

direct aan de slag en hoeven niet eerst een boekje te pakken. Van ouders wordt verwacht dat 

zij om 08.30 uur het lokaal hebben verlaten. Te laat meldingen en afwezigheid wordt digitaal 

in ESIS geregistreerd. Om 15.00 uur kunnen de kinderen bij de deur van het klaslokaal 

worden opgehaald. 

 

Ziek 

Ziekmeldingen van uw kind moeten 's-ochtends voor 09.00 uur worden doorgegeven  

(070-3508027). Besmettelijke ziekten moeten worden gemeld. 

 

Er is er één jarig 

Wij vieren een verjaardag (vanaf 5 jaar) meestal 

op de volgende manier: 

 We zingen in de kring voor de jarige Job. 

 De jarige Job deelt zijn/haar traktatie uit rond 

10.00 uur. 

 De jarige gaat met een verjaardagskaart én 

twee klasgenoten de benedenverdieping rond 

met een traktatie voor de leerkrachten. 

 

De voorkeur gaat uit naar een "gezonde" traktatie.  

Als een  kind een voedselallergie heeft is dat te vinden in de klassenmap. In de regelmaat is er 

voor deze kinderen een trommeltje (met naam) in de klas, waarin een traktatie wordt 

meegeven.  

 

Jongste kleuters 

Kleuters die bijna 4 jaar worden mogen 4 losse dagdelen komen wennen voor de 4e 

verjaardag. De afspraak voor de eerste “wendag” wordt gemaakt tijdens het intake-gesprek.  

 

In het begin is het voor sommige 4-jarigen zwaar om hele dagen op school te zijn. In overleg 

met de leerkracht kan besloten worden dat deze kinderen halve dagen naar school gaan of 

bijv. op een woensdag thuis blijven. Wel wordt er gestreefd naar een vast ritme. 
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Leerplicht 

Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. Zodra uw kind 5 jaar is, is een vakantie buiten 

de reguliere schoolvakantie niet toegestaan. Mocht u buiten de schoolvakantie toch verlof 

voor uw kind willen, dan dient dat te worden aangevraagd bij de directie (zie hiervoor ook 

onze website www.archipelschool/protocollen.nl.) 

 

Infokrant 

Iedere twee weken verschijnt een informatiebrief via mijnschoolinfo. 

Hierin staat belangrijke informatie betreffende de school en de klas. Lees deze goed! 

Houd ook het informatiebord naast de klas altijd goed in de gaten. 

 

Contactouders 

Iedere groep heeft één of twee contactouders. Deze ouders assisteren de leerkracht bij het 

vinden van ouders die kunnen begeleiden en rijden bij de geplande uitjes, zoals het bezoek 

aan de kinderboerderij. Ook bij de feesten (Kerst, Sint en Pasen) helpen zij de leerkracht met 

de organisatie. 

 

Speelgoed/knuffels 

Speelgoed meenemen van huis is niet toegestaan. Een paar keer per jaar wordt er een 

speelgoeddag gehouden. Houdt er rekening mee dat er geen gewelddadig speelgoed mee mag 

en dat er wel eens iets kwijtraakt… 

 

Huisbezoek 

Kinderen vinden het vaak leuk als hun juf of meester op visite komt. Daarom proberen de 

leerkrachten bij ieder kind gedurende hun kleuterperiode een keer op bezoek te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eten en drinken 
 

Pauze 

Rond tien uur is er een kleine pauze. Tijdens deze pauze eten de 

kinderen een klein & gezond hapje. Snoep is niet toegestaan.  

Een klein hapje houdt onder andere in:  

 Fruit of groente 

 een gezonde boterham 

 een gezonde koek (bijv. Liga, Sultana, Evergreen etc.) 

U kunt drinken in een pakje of goed afgesloten beker meegeven. 
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Overblijven 

Nagenoeg alle kinderen blijven tussen de middag tegen betaling over. Dit wordt 

georganiseerd en gecoördineerd door stichting Kinderstralen, Lunchen Op School. 

Kinderstralen organiseert in het uur pauze zowel het eet- en drinkmoment als een rustmoment. 

Voor het overblijven geeft u brood en drinken mee.  

 

Soms zijn er leuke activiteiten te doen, zoals yoga en sodurado, een mengvorm tussen judo en 

sociale vaardigheden. In overleg met de leerkracht wordt bepaald welke kinderen aan een 

dergelijke activiteit mee kunnen doen.  

Inschrijfformulieren krijgt u tijdens de intake of zijn te verkrijgen bij Ron Bruijnius. 

 

Vrijdagmiddag 

Kleuters zijn aan het eind van de week vaak moe. Daarnaast is het einde van de week een 

moment bij uitstek om in alle rust nog even terug te kijken. Daarom wordt er iedere 

vrijdagmiddag thee of limonade gedronken. Per toerbeurt mag een kind koekjes voor bij de 

thee meenemen. U kan/mag een plastic beker met een oor en voorzien van naam meenemen. 

 

Hygiëne 

We letten behalve op gezond eten ook op een goede hygiëne. Dat betekent vóór het eten en na 

het plassen handen wassen. Op school zijn schone kleren aanwezig voor “ongelukjes”. 

Reservekleding komen we regelmatig tekort. Als u thuis kleding over heeft… 

 

Wekelijks worden de kinderen door de “luis-ouders” op hoofdluis gecontroleerd. De 

leerkracht geeft aan u door wanneer er bij uw kind neten of luizen geconstateerd zijn. U bent 

zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van de luizen en/of neten. 

 

Het onderwijs 
 

Projecten 

In de kleutergroepen werken wij thematisch. De kinderen mogen spulletjes die betrekking 

hebben op het thema meenemen. Deze spullen (boeken, voorwerpen, klein speelgoed) 

worden, voorzien van naam, verzameld op de kijktafel in de klas. 

 

De kring 

In de kleutergroepen worden activiteiten veelal via de kring 

aangeboden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de grote 

kring en de kleine kring. In de grote kring doen alle kinderen 

mee. In de kleine kring wordt een activiteit aan een klein groepje 

kinderen aangeboden. 

 

Plaatjes met symbolen  

Ieder kind krijgt een eigen plaatje met een symbool dat van hem 

of haar is. Deze plaatjes met symbolen zijn bijvoorbeeld terug te 

vinden bij de kapstok, op het naamkaartje en bij het arbeid naar 

keuzebord dat gebruikt wordt bij het werken in de hoeken.  

Op het arbeid naar keuzebord kiezen de kinderen zelfstandig een 

taak.  
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Taakjes 

In de klas zijn er vier taakjes (dienstjes) die door kinderen uitgevoerd worden. Per week 

worden er andere kinderen aangewezen die deze taakjes mogen uitvoeren. Deze taakjes zijn: 

 naast de leerkracht zitten 

 melk uitdelen 

 kasten en hoeken nakijken of het netjes opgeruimd is 

 koekjes voor bij de thee meenemen op vrijdagmiddag 

 

Op het grote bord in de klas hangen de pasfoto's van de kinderen die een taakje hebben zodat 

iedereen kan zien wie verantwoordelijk is voor welke taak. 

 

Maatjes en tutoren 

De jongste kleuters krijgen allemaal een maatje toegewezen. Het maatje is een leerling uit 

groep 2, die de jongste kleuter wegwijs maakt in de klas.  

Ook krijgen de kleuters iedere week hulp van een aantal kinderen uit groep 8. Wij noemen 

hen tutoren. De tutoren doen verschillende leuke spelletjes met een individuele leerling of met 

een groepje leerlingen. De groepsleerkracht bepaalt welk kind of welk groepje kinderen met 

een tutor gaat werken en welke activiteit gedaan wordt. 

 

Muziek 

De kinderen zingen oude en nieuwe liedjes en oefenen met muziekinstrumenten. Dit jaar 

krijgen alle groepen (1 t/m 8) om de week muziekles van een vakdocent, Sanneke. Zij wordt 

voor ons ingehuurd via het Koorenhuis. 

 

Engels 

Dit schooljaar beginnen we met het aanbieden van Engels vanaf groep 1. De kinderen leren 

door middel van liedjes en verhaaltjes (op het digitale bord) spelenderwijs een aantal 

basiswoorden. De methode die hiervoor gebruikt wordt is I-Pockets. 

 

Bewegingsonderwijs 

Dagelijks is er een bewegingsmoment voor alle kleuters. Elke dag wordt er iets anders 

gedaan: 

 spelles 

 beweging met klein materiaal (ballen, hoepels etc.) 

 bewegen met groot materiaal (klimrekken, kasten etc.) 

 bewegen op muziek 

 buitenspel met groot en klein materiaal 

De gymlessen worden gegeven in het speellokaal. Als het mooi weer is spelen wij ook veel 

buiten. De oudste kleuters krijgen op vrijdagmiddag extra gymles van de gymleerkracht. 

De kinderen gymmen in hun ondergoed op gymschoenen. De gymschoenen worden op school 

bewaard.  

Het aan- en uitkleden voor de gymles kost soms veel tijd. Dit komt omdat sommige kinderen 

zich nog niet zelf aan- en uit kunnen kleden of omdat ze moeilijk aan te trekken kleding 

dragen. Er wordt naar gestreefd dat de kinderen zich zoveel mogelijk zelf aan- en uitkleden. 

Indien nodig wordt het kind daarbij geholpen. 

 

Schoolbibliotheek 

Elke dinsdagmiddag gaan er drie kinderen per kleuterklas naar de schoolbibliotheek. Zij 

mogen een (prenten)boek uitzoeken. 
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De computer 

De kleuters werken ook op de computer. Dit kunnen zij vrij kiezen op het 

arbeid naar keuzebord, maar soms is het ook verplicht. 

Zij werken o.a. met Schatkist Lezen en AmbraSoft. Kleuters worden met 

Schatkist Lezen gestimuleerd uitdagende computerspelletjes te spelen, 

zonder dat ze in de gaten hebben dat ze doelen op het gebied van 

beginnende geletterdheid oefenen. Pompom heeft hierbij de rol van coach en 

geeft uitleg, hulp en feedback. 

AmbraSoft geeft de kinderen taal- en rekenoefeningen op niveau. Ook 

hierbij zijn de kinderen, zonder dat ze het in de gaten hebben, met taal en rekenen bezig.  
 

Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) 

Het OVM is een digitaal observatiesysteem van het Seminarium voor Orthopedagogiek, 

waarmee de leerkrachten de ontwikkeling van de kleuters volgen en vastleggen. De 

leerkrachten vullen dit volgmodel 2 keer per jaar voor alle kinderen in. Hier volgt later een 

gesprek met de ouders op. Voor deze gesprekken zullen er intekenlijsten via mijnschoolinfo 

verspreid worden. De gesprekken duren ± 20 minuten. 

 

Toetsen 

Wij nemen de volgende toetsen bij de kleuters af: CPS (groep 1 en 2), CITO rekenen en CITO 

taal (beide alleen voor groep 2). 

Met de CPS toets wordt de beginnende geletterdheid getoetst. De toetsen worden individueel 

of in groepsverband aangeboden. De toetsgegevens helpen ons, naast de observaties, om de 

ontwikkeling van de kinderen te volgen. 

 

Schrijfletters 

In groep 1 tot en met begin groep 3 gebruiken wij bepaalde letters en cijfers (‘blokschrift’). 

Hiervoor hanteren wij de schrijfmethode Pennenstreken, aansluitend bij de leesmethode 

Veilig Leren Lezen. Wilt u er thuis rekening mee houden dat anders gevormde letters en 

cijfers hardnekkig zijn en moeilijk zijn af te leren? 

 

 

Wij wensen iedereen een prettig schooljaar. 

de leerkrachten van de kleutergroepen  


