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Informatieboekje kleuters
Van harte welkom op CBS de Wiekslag! We wensen uw kind, maar ook u als ouders/ verzorgers een fijne
schooltijd op De Wiekslag.
Dit informatieboekje is bedoeld om u een beeld te geven van de dagelijkse gang van zaken in de
kleutergroepen. Veel zaken zijn -zeker in het begin- wennen voor de kinderen, maar ook voor u als
ouders/ verzorgers. We willen u daarom door middel van dit informatieboekje informeren en het een
en ander uitleggen.
Dit informatieboekje richt zich op de kleutergroepen. Informatie over De Wiekslag als geheel vindt u in
de schoolgids op onze website, www.cbsdewiekslag.net.
Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden om de activiteiten en de
dagelijkse gang van zaken uit te leggen.
Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de school.
Dit kan per mail of telefonisch.

Met vriendelijke groeten,
De leerkrachten van de kleutergroepen.
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Voor het eerst naar school
De overgang van thuis en peuterspeelzaal naar de basisschool, is voor uw kind (en vast ook voor u) een
grote stap. Alles is nieuw en soms wat onwennig. De school moet een vertrouwde omgeving worden,
waar uw kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat. Wij proberen van ieder spelmoment
een leermoment, en van ieder leermoment een spelmoment te maken. Zo ontwikkelen kinderen zich
spelenderwijs.
In de kleutergroepen wordt er veel gewerkt aan de hand van een thema. Deze thema’s worden gekozen
vanuit de belevingswereld van het kind. Vaak komt er in de klas een thema naar voren, waar de kinderen
meer over willen weten. Er worden realistische spelsituaties gecreëerd, waarin de leerlingen het spel
kunnen uitdiepen. Thematisch werken overstijgt meerdere vakgebieden. Voor elk vakgebied worden
activiteiten die bij het thema passen uitgewerkt. Ook in de hoeken komt een thema terug. Er wordt
tijdens een thema ook regelmatig excursies georganiseerd die aansluiten bij het thema. Bijvoorbeeld de
bakker, de brandweerkazerne of bloemenwinkel.
Als uw kind vier jaar is mag het voor het eerst officieel naar school. Vijf ochtenden voor zijn /haar
verjaardag mag uw kind komen wennen. De leerkracht neemt t.z.t contact met u op om de wendagen
af te spreken. Als de eerste schooldag is aangebroken, dan verwacht de leerkracht uw kind om 08.25
uur. De leerkracht zal uitleggen waar de jas en evt. de tas opgehangen kan worden. Vervolgens zal zij u
en uw kind wegwijs maken in de klas. Het is fijn als uw kind tijdens de wenochtenden iets te eten (fruit
of een ander gezond tussendoortje) en iets te drinken bij zich heeft. Op maandag, dinsdag en donderdag
zijn de schooltijden: 8.30-14.30. uur. Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden: 8.30-12.30. uur.

Hoe ziet een schooldag eruit?
Om 08.25 u. komen de kinderen de school binnen. Jassen en evt. tassen horen
in de luizenzak aan de kapstok. Ieder kind heeft een eigen haak, herkenbaar aan
een sticker en ieder kind heeft een eigen luizenzak. Het tussendoortje kan
bestaan uit fruit/ een ander gezond tussendoortje en iets te drinken.
De kinderen geven de leerkracht een hand en wensen
elkaar goedemorgen/ -middag. De kinderen gaan op hun
stoel zitten of met een spelletje aan de slag. De
schooldag begint in de kring of met een spelletjes inloop. De kring is de plek waar
de kinderen gedurende de dag steeds weer terugkeren voor diverse
kringactiviteiten. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan de tafels, in de
hoeken, in de gymzaal en op het schoolplein. In de kring vinden diverse
activiteiten plaats: de dagopening, bijbelverhalen met gebed, kringgesprekken,
taal- en telspelletjes, fruit eten, voorlezen, muziek en nog veel meer.
Tijdens de dagopening worden de namen opgenoemd, bespreken we de kalender (de dagen van de
week, maanden van het jaar, seizoenen, aankomende feesten etc.). Daarna bekijken we wat we die dag
allemaal gaan doen met behulp van de dagritmekaarten.
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COBI
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Activiteiten
Op De Wiekslag zijn de onderwijsactiviteiten onderverdeeld in een aantal ‘vakken’. In de kleutergroepen
komen bij het spelen en werken de volgende vakken aan bod:
1) Bijbel/sociaal emotioneel
Tijdens de dagopening vertellen we +/- 2 Bijbelverhalen per week. Vaak leren we daar passende liedjes
bij aan. We openen de ochtend met gebed.
Wij werken met de methode Kanjertraining. Deze methode helpt kinderen in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. De kanjertraining bestaat uit lessen met oefeningen die werken aan:
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Wij leren bij de kleuters ook het kanjerlied aan:
Wij zijn de Kanjertijgers, wij helpen iedereen.
Wij spelen nooit de baas en we zijn niet vaak alleen.
Wij doen de witte pet op, we zijn nu niet meer bang.
Verstoppen ons niet meer, wat vind je daar nu van?
Wij zijn de Kanjertijgers, wij lachen niemand uit.
Je kunt ons echt vertrouwen en nu is het liedje uit.

2) Nederlandse taal
Op zeer veel verschillende manieren en momenten van de dag speelt taal een rol in ons onderwijs. Het
begint al in de kring, waar de kinderen elkaar iets mogen vertellen. Zo leren zij naar elkaar te luisteren,
vragen te stellen en vloeiend te vertellen. In de kring wordt veel (interactief) voorgelezen, leren we
opzegversjes en doen we kleine toneelstukjes. Veel verschillende taalspelletjes, zoals rijmen,
raadspelletjes en het hakken en plakken van woorden worden gespeeld. Ook bieden we ter
voorbereiding en stimulering van de ontluikende geletterdheid spelenderwijs letters aan.
De kinderen werken met naamkaarten op school. De namen zijn geschreven met het lettertype dat in
groep 3 wordt aangeleerd. De schrijfrichting van die letters
wordt aangegeven door de stoplichtkleuren. Groen is het
beginpunt van de letter, daarna ga je naar geel en je stopt bij
rood. Het is belangrijk om deze schrijfwijze ook thuis te
hanteren bij bijvoorbeeld het aanleren van het schrijven van
de naam. Van de leerkracht ontvangt u in de loop van de
kleuterperiode een blad met voorbeeldletters. Een correcte
pengreep is erg belangrijk. Aan u het verzoek om ook thuis op
te letten hoe uw kind zijn pen/ potlood vasthoudt. Wanneer
de pengreep er eenmaal fout inzit is het heel moeilijk om het
af te leren.
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Etiketteren: op een aantal plekken in de klas hangen woorden bij de daar aanwezige voorwerpen, bij
voorbeeld ‘de klok’, ‘de kast’, ‘de stoel’ enz. Hierdoor leren de kinderen geschreven taal te koppelen
aan gesproken taal.
In de kleutergroepen werken we structureel aan de tussendoelen van geletterdheid. Het
registratiesysteem helpt ons daarbij. Alle tussendoelen zijn overzichtelijk op een rij gezet en verdeeld
over de maanden van het schooljaar. Zo komen alle taalonderdelen in een schooljaar meerdere keren
aan de orde. De ontwikkeling van de individuele leerlingen kunnen we met dit registratiesysteem in
kaart brengen. De doelen waar we maandelijks aan werken zijn voor ouders zichtbaar op het prikbord
bij de klas. Ook zijn de doelen voor de kinderen visueel gemaakt op het prikbord in de klas.
3) Rekenen/wiskunde activiteiten
Rekenen doen we eigenlijk de hele dag. Bewust, tijdens de telactiviteiten in de kring of tijdens de
werkles, maar ook onbewust tijdens het spelen met ontwikkelingsmateriaal of spontaan (hoeveel
kinderen hebben een appel bij zich?). Ook tijdens het zingen van telliedjes of het luisteren naar een
verhaal (denk aan ‘Rupsje Nooitgenoeg’). Er zijn aanknopingspunten te over om spelenderwijs met
getallen en hoeveelheden bezig te zijn.
In de kleutergroepen werken we structureel aan de tussendoelen van
gecijferdheid. Het registratiesysteem helpt ons daarbij. Alle tussendoelen zijn
overzichtelijk op een rij gezet en verdeeld over de maanden van het schooljaar.
Zo komen alle rekenonderdelen in een schooljaar meerdere keren aan de orde.
De ontwikkeling van de individuele leerlingen kunnen we met ons
registratiesysteem in kaart brengen.
Bij het kiezen van rekenactiviteiten maken we gebruik van ideeënmap bij de
rekenmethode ‘met sprongen vooruit’
4) Kleine kring
Er zijn verschillende momenten op de dag waarin de kinderen in de kleine kring zitten. De kleine kring
houdt in dat er les wordt gegeven aan een klein gedeelte van de groep. Tijdens de kleine kring zitten
de kinderen van verschillende niveaus of juist van hetzelfde niveau bij elkaar. Op deze manier is er veel
individuele aandacht om een nieuw leerdoel aan te bieden. Tijdens de kleine kring zijn de overige
kinderen zelfstandig aan het spelen met ontwikkelspellen en ander speelmateriaal.

5) COBI-Lab
Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken de kleuters met COBI-lab.
COBI-lab stimuleert het onderzoekend leren bij kleuters. Jonge
kinderen zijn van nature onderzoekers. Ze deinzen niet terug voor
experimenten, sterker nog het kan soms niet gek genoeg! COBIlab is gebaseerd op de didactiek van het onderzoekend en
ontwerpend leren. Vanuit een themakaart wordt er een probleem
geschetst. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief
kennis te vergaren en tot oplossingen te komen door vragen te
stellen en onderzoek te doen.
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6) Bewegingsonderwijs
Op woensdag (1-2A), donderdag (1-2C) en vrijdag (1-2B) gaan we in de
speelzaal gymmen met gymmateriaal en toestellen. Op de overige dagen
krijgen de kleuters een spelles in de gymzaal. Ze leren bijvoorbeeld om te
bewegen op en luisteren naar geluid. Een voorbeeld daarvan is het hardlopen,
langzaam lopen, huppelen en stilstaan op het ritme van de handtrommel.
Daarnaast bewegen we ook op muziek en doen we zang- en tikspelletjes. De
kinderen gymmen in hemd en broek. Wilt u erop letten uw kind kleding
aanheeft die hij of zij zelfstandig aan en uit kan doen? Aan de voeten dragen
we gym- of balletschoenen. De schoenen blijven in een gymtas -voorzien van
naam- op school. Bij slecht weer maken we ook op andere dagen gebruik van
de speelzaal.

7) Buitenspelen
Elke dag gaan de kleuters onder schooltijd 1 à 2 keer naar buiten. De
kleuters spelen op het kleuterplein en in de ‘speeltuin’. Houdt u er
rekening mee dat de kleding van uw kind vies kan worden. Voor het
buitenspel zijn er karren, fietsen en ander buitenspelmateriaal
beschikbaar. Met mooi weer gaat de zandbak open of zijn er
wateractiviteiten. Bij een regenachtige dag graag de kinderen laarzen
aandoen.

8) Pauze
Een moment van even weer bij elkaar zitten in de kring en gezellig een
tussendoortje eten en drinken. Naast hun eigen drinken, mogen de kinderen
mogen gedurende de dag altijd water drinken. Zou u erop willen letten uw
kind een gezonde snack zoals fruit, komkommer etc. mee te geven naar
school? Op woensdag en vrijdag is het fruitdag. Tijdens de lunch is er een
overblijfjuf of meester aanwezig om met de kinderen te eten.

9)
Muzikale vorming:
Deze les bestaat uit het aanleren van een nieuw liedje of het zingen van al
bekende liedjes. De liedjes sluiten dan vaak weer aan bij het thema waar we op
dat moment mee bezig zijn. Denk aan Sinterklaas, de winter, kerst, herfst enz.
Ook komen telliedjes en bewegingsliedjes aan de orde. En natuurlijk maken we
bewegingen tijdens het zingen of pakken we er soms de muziekinstrumenten
bij.
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10) Speel/werk les
Elke ochtend en middag mogen de kinderen spelen en/of werken. Met behulp
van het planbord kunnen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. De kinderen
leren met behulp van het planbord om overzichtelijk te plannen en zelf keuzes
te maken of ze gaan werken of spelen. Aan het eind van de week moeten de
kinderen hun werkjes af hebben. In de werklessen leren de kinderen
verschillende technieken, zoals bijv. prikken, knippen, verven met ecoline en
vouwen. In de gekozen werkjes zijn leerdoelen verwerkt. U kunt daarbij denken
aan begrippen (hoog-laag, weinig-veel, meer-minder); cijfers, getallen en
hoeveelheden; vormen; kleuren. De zelfstandig-werk activiteiten rouleren,
zodat aan het eind van de ronde alle leerlingen de werkjes/ technieken geoefend en gemaakt hebben.
De meeste werkjes mogen na een tijdje mee naar huis, maar per thema houdt de leerkracht minimaal
één werkje achter. Dit gaat in een plakboek. Aan het eind van groep 2 gaat dit boek met verzamelde
werkjes mee naar huis.

Onder werkjes valt ook ontwikkelingsmateriaal. In de klas staan verschillende
kasten die gevuld zijn met ontwikkelingsmaterialen. Alle spellen in de kasten
hebben een ontwikkelingsdoel. Zo zijn er spellen ter bevordering van de
motorische ontwikkeling, ter bevordering van de rekenontwikkeling, van de
taalontwikkeling, voor het leren van de kleuren of het herkennen van de vorm
en. Puzzels en spellen ter bevordering van de synthese en analyse
(voorbereidend lezen) zijn er ook te vinden. In de bouwkast staat
constructiemateriaal, waarmee het ruimtelijk inzicht, maar ook de fantasie
gestimuleerd wordt.

Spelen is erg belangrijk voor kleuters. In het spel leren kinderen veel van en met elkaar. In de hoeken
komen het samen spelen, een plan maken en met elkaar overleggen aan de orde. Maar natuurlijk ook
het gewoon lekker spelen.
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11) Overige informatie
•

Hulpjes
Elke dag worden er twee hulpjes aangesteld. Dat is een belangrijke taak! De hulpjes mogen
naast de juf zitten en assisteren de leerkracht met allerlei zaken. De hulpjes mogen als eerste
hun jas halen en als eerste kiezen in welke hoek of waarmee zij willen spelen.

•

Verjaardag
Het vieren van de verjaardag is voor kleuters erg belangrijk! Hier wordt dan
ook veel aandacht aan besteed. De jarige krijgt een hoed en mag de hele
dag op de verjaardag stoel zitten en mag hij of zij (bij voorkeur gezond!)
trakteren. De kleuters vinden het fijn als ook hun ouders bij de verjaardag
zijn. De verjaardag wordt gevierd rond 10.00 uur (tijdens de pauze).
Op De Wiekslag gaan jarigen niet de klassen rond.

•

Naar het toilet
We verwachten dat uw kind zindelijk is en zichzelf kan redden op het toilet. In de klas hangen 2
kettingen: een rode voor de meisjes en een blauwe voor de jongens.

•

Rapporten en kijkwijzers
Tweemaal per jaar is er een 10-minuten-avond. Op deze avond kunnen ouders met de
leerkracht praten. In groep 1 krijgen de oudste kinderen een rapport en kan het gesprek naar
aanleiding van dat rapport gehouden worden.
Voor de jongste kinderen is er de kijkwijzer. Zowel de ouders als de leerkracht(en) vullen hierop
hun bevindingen in. Als het kind ongeveer 2 maanden op school zit gaan ouders en leerkracht
hierover met elkaar in gesprek.
• Hoofdluis
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen op De Wiekslag door een
vaste groep ouders gecontroleerd op hoofdluis. Hoofdluis kan hardnekkig
zijn en het is belangrijk dit zo snel mogelijk te bestrijden. Als hoofdluis
wordt geconstateerd, worden de desbetreffende ouders op de hoogte
gesteld en worden de andere ouders van de groep geïnformeerd.

•

Oudercommunicatie-app Parro
Via de oudercommunicatie-app Parro ontvangt u leuke berichten van de school, maar vooral
uit de klas. Hier vindt u bijvoorbeeld foto’s van de activiteiten uit de klas. Aan het begin van
het schooljaar, of als uw kind op school start, ontvangt u via de leerkracht een code om de app
te activeren.

•

Excursies
Gedurende het schooljaar worden er excursies georganiseerd. De
excursies sluiten aan bij het desbetreffende thema

Informatieboekje kleuters - CBS De Wiekslag - Bleiswijk

9
•

Klassenouders
Per groep zijn er een of twee klassenouders. De klassenouders vormen de schakel tussen de
leerkracht en de ouders van de groep. Zij zorgen voor bijv. ouders wanneer die nodig zijn voor
begeleiding van de technieklessen, computerlessen, schooluitstapjes enz. De klassenouder zal
u vragen om uw gegevens, zodat hij of zij u op de hoogte kunnen houden en verzoeken om hulp
kunnen uitzetten.

•

Ouderhulp
Bij veel activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar! We hopen een beroep op u te mogen
kunnen doen; uiteraard binnen de mogelijkheden die u heeft.

•

Brandalarm/ ontruimingsoefening
Dit wordt minimaal eens per jaar geoefend, zodat wanneer het echt noodzakelijk zowel de
leerlingen als de leerkracht goed weten wat te doen.

•

ICT
De kleuters werken regelmatig op school met digitale middelen. Zo wordt het digibord dagelijks
ingezet ter ondersteuning van de lessen. Ook zijn er Ipads aanwezig in elke groep.

12) Slotwoord
Wij hopen dat dit boekje uw vragen heeft kunnen beantwoorden en u de informatie heeft gegeven die
u nodig heeft. Voor meer informatie over de school verwijzen we u graag naar de website:
www.cbsdewiekslag.net. Daar is tevens ook de schoolgids te vinden. Voor overige vragen kunt u mailen
naar info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl of natuurlijk even langskomen. De deuren van de school
staan altijd open!
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