Welkom in onze kleuterklas!
Wij zijn blij dat wij uw kind mogen verwelkomen in onze kleuterklas.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Welkom in de kleuterklas van
vrijeschool ’t Kleurenbos!
Om jullie wegwijs te maken in
onze kleuterklas hebben wij de
belangrijkste dingen in dit boekje
gebundeld.

Juffie

De kleuters spreken de leerkracht aan
met ‘juffie’. Wij vinden het fijn als we in
het bijzijn van de kleuters ook door de
ouders zo worden aangesproken.

Ophalen & wegbrengen

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren van de
school open. De kleuterleerkracht komt
naar buiten om de kinderen op te halen
en mee naar binnen te nemen. In een
allereerste week op school mogen ouders
met hun kleuter mee naar binnen. De
kleuters hangen hun jas en tas aan de
kapstok in de kaboutergang naast de klas
en zetten hun schoenen eronder. In de
klas dragen we euritmietjes (zie volgend
kopje). Deze blijven op school en worden
in de euritmiewandzak bewaard.
Wanneer de kinderen in de klas komen
mogen zij, na begroeting van de juf,
meteen vrij gaan spelen. Sommige
kinderen komen van ver en hebben al
een tijd stil gezeten, daarom hebben wij
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ervoor gekozen het kringmoment op een
later moment in de ochtend te doen.
Om 8.30 uur gaat de deur dicht. Mocht je
te laat zijn, dan vragen we je even bij de
klasdeur te wachten totdat de leerkracht
tijd heeft om het kind welkom te heten.
Om 14.00 uur komt de kleuterleerkracht
met de kleuters weer naar het schoolplein. Het is fijn als je als ouder even
zwaait naar juf en kind voordat we ze het
plein laten oversteken. Zo zien we aan
wie we het kind meegeven.
Kinderen die naar de BSO in ons schoolgebouw gaan dragen we binnen direct
over aan de BSO-juf.
Het is voor de leerkracht fijn om te weten
als er iets is voorgevallen waar het kind
mee rondloopt, zodat hier in de klas
rekening mee gehouden kan worden.
Echter, ’s ochtends bij het ophalen van de
kinderen wil de leerkracht met de aandacht bij de groep zijn. Het is dan fijn als
je de boodschap op een briefje schrijft.
Hiervoor ligt papier naast de klasdeur.

Schooltijden & knuffeldag

De schooltijden voor de kleuters zijn op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Een schooldag vraagt van een kind aardig
wat inspanning. Daarom kiezen wij
ervoor dat alle kleuters van vier jaar een
dagje thuisblijven om uit te rusten en alle
indrukken te verwerken. Deze knuffeldag
is op een woensdag of vrijdag. Op deze
dagen zijn de activiteiten meer gericht op
de oudere kleuters.
Het kiezen voor de woensdag of vrijdag
gaat in overleg met de leerkracht en blijft
in principe het hele jaar hetzelfde.

Euritmietjes in de klas

Euritmietjes zijn nauwsluitende stoffen
schoentjes met een rubberen zool. Ze zijn
gemaakt voor de euritmieles, maar
hebben zoveel grip dat de kinderen ze
ook graag dragen bij het spelen in de
boomhut en klauteren in de klas,
waardoor het spel veilig blijft.
We vragen ouders zelf de juiste maat
aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld op
Ziloen.nl of Waldorfshop.eu/nl.
Er kan natuurlijk ook onderling geruild of
doorverkocht worden. We vragen jullie
ervoor te zorgen dat je kind altijd passende euritmietjes heeft door af en toe zelf
de maat te controleren.
De euritmietjes worden op school bewaard en lijken veel op elkaar.
Schrijf graag duidelijk de naam in beide
schoentjes. Mocht de aanschaf van
euritmietjes om wat voor reden ook niet
lukken, geef dit aan bij de kleuterleerkracht, dan zoeken we samen naar een
passende oplossing.

Fruit en groente

Alle kinderen mogen dagelijks gewassen
en gesneden fruit in hun eigen bakje
meenemen naar school nemen en in de
mand leggen die in de gang klaar staat.
Tijdens het gezamenlijk fruit eten wordt
het fruit en de bakjes uitgedeeld en
wordt er samen gezongen en gegeten.
Wij vragen de ouders om de bakjes en
het losse fruit van naam te voorzien
zodat deze makkelijk terug te vinden zijn.
Op donderdag is het soepdag. Elk kind
mag dan een stuk groente meebrengen,
bijvoorbeeld een stukje broccoli, paprika,
of een halve ui.
Het fruit en de groente leggen de
kinderen, bij het naar binnen gaan, in de
fruitmand naast de klasdeur.

Ritme

Ritme is een magisch toverwoord voor de
kleuter. Een kleuter gedijt het beste daar
waar ritme en regelmaat is. Het weekritme beleven we met elke dag een eigen
activiteit.
Maandag
Schilderdag
Dinsdag		
Broodbakdag
Woensdag
Tekendag
Donderdag
Soepdag
Vrijdag		
Knutsel- of bijenwasdag
Maandag schilderen de kleuters nat-innat; een schildertechniek waarbij we met
waterverf op een vochtig vel papier schilderen. Bij het schilderen in de kleuterklas
gaat het om de kleurbeleving.
Dinsdag maken de kleuters zelf brood
van (spelt)meel. De kleuterbakkers doen
de ingrediënten bij elkaar en alle kinderen krijgen een eigen stukje deeg om een
bolletje van te kneden. Het ruikt die dag
heerlijk naar versgebakken brood in de
klas! We eten die dag ook ons eigen
bolletje op, dus er hoeft iets minder
brood in de broodtrommel.
Op woensdag tekenen de kleuters met
wasblokjes en waskrijtjes. Waar het bij
schilderen om de kleurbeleving gaat,
gaan we bij het tekenen in op de vormen.
Op donderdag mogen alle kleuters een
stuk groente meenemen. De kleuters
snijden deze groente zelf en we maken
een heerlijke groentesoep waar we
tijdens het broodeten allemaal een kopje
van krijgen.
Vrijdag is de dag van het mooi maken.
We gaan iets knutselen of er wordt gewerkt met bijenwas.
De kleuters verwarmen de bijenwas met
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hun handen en adem om er vervolgens
mee te kunnen boetseren. Ook aan het
lokaal besteden we aandacht en we maken alles weer mooi. We ronden de week
af door extra zorg te dragen voor al het
speelgoed waar we mee spelen en maken de klas mooi voor de nieuwe week.
Bij ons is opruimen onderdeel van het
spel en we noemen het daarom ‘mooi
maken’.
Een keer per week is er euritmie. Aan het
begin van een schooljaar wordt bekend
gemaakt op welke dag dit is.

Ziekmelden

Als je kleuter ziek is, dit graag telefonisch
via de voicemail doorgeven
vóór 7.45 uur.
Het telefoonnummer van school is
0412-253 111.

Wat mag er mee naar school

Broodtrommel
Broodtrommels en fruitdoosjes voorzien
van naam.
In de klas eten we gezamenlijk aan tafel
onze boterhammen en drinken we
warme thee. Er hoeft dus geen drinken
meegenomen te worden. Wel is het
wenselijk een gezonde lunch mee te
geven met eventueel wat extra fruit/stuk
groente/noten. Repen en knijpflesjes
mogen voor na schooltijd bewaard worden. Op school hebben we geen koek,
snoep of voorverpakt etenswaar.
Kledingsetje
In de kleuterklas wil er nog wel eens
een ongelukje gebeuren of worden de
kinderen nat als ze in de regen spelen.
Je kind mag daarom standaard een setje
droge kleding in de tas hebben mét een
plastic zak om de natte kleding weer mee
te geven.
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Bij het broodbakken, schilderen en
buitenspelen is het zeer aannemelijk dat
de kleding van je kind vies wordt, ook op
feestdagen. Is dit niet wenselijk, trek dan
bij voorkeur niet de mooiste kleding aan.
Speelgoed
In onze kleuterklas hebben we veel mooi
speelgoed om mee te spelen en te delen.
Het speelgoed van thuis mag daarom
thuis blijven.
Nieuwe kleuters hebben in de beginperiode soms houvast aan een eigen
knuffeltje. Deze mag er even bij blijven in
de kring, en krijgt daarna een zichtbaar
plekje op de kast of mag in de eigen tas.
Buitenkleding
Het weer is onvoorspelbaar. Daarom
mogen alle kleuters standaard een paar
laarzen in de kaboutergang hebben staan
en regenkleding aan hun haakjes hangen.
Het is fijn en belangrijk voor de zelfredzaamheid van het kind dat schoenen en
jas zelf aangetrokken en dichtgemaakt
kunnen worden. Soms is het nodig om
dit thuis nog even te oefenen.
In de kaboutergang raken spulletjes nog
wel eens door elkaar. Willen jullie de
naam schrijven in de tas/laarzen/
regenkleding/euritmietjes.

Toiletbezoek

In de verwondering van alles om hen
heen kunnen kleuters, die staand
plassen, de toiletpotrand wel eens over
het hoofd zien. Dit is niet zo fris. Bij ’t
Kleurenbos plassen alle kinderen zittend
in plaats van staand.
Wij verwachten van alle kleuters dat
zij hun billen zelf kunnen afvegen. De
kleuterleerkracht kan de kinderen hierbij
helaas niet helpen, zij kan niet steeds de
klas uit.

Ekstertjes

Kleuters zijn zeer gecharmeerd van alles
wat blinkt en glimt. Daardoor verdwijnen
er soms ‘edelstenen’, knikkers of andere
dingen uit de klas. Als je dit als ouder
opmerkt, mag je kind het de volgende
schooldag terugleggen op de plek waar
het vandaan komt.

Allergieën

Wij verzoeken jullie om contact op te
nemen met de kleuterleerkracht indien
je kind een allergie heeft. Is dit het geval,
zorg er dan voor dat er in de klas een
trommeltje met een alternatieve
traktatie beschikbaar is, zodat de juf dit
bij een verjaardag aan je kind kan geven.
Dan kan je kind toch meegenieten in de
klas als er iets wordt getrakteerd wat je
kind niet mag eten.

Luizencontrole

Na een schoolvakantie worden de
kinderen gecontroleerd op luizen. Dit
wordt op vrijwillige basis gedaan door de
luizenpluisouders. Als we luizen vinden,
wordt dit bij de ouders gemeld.
Fijn als je dan je kind wilt behandelen
tegen luis en goed blijft kammen.

Verjaardag vieren in de klas

In onze kleuterklas vieren we de vijfde
en zesde verjaardagen van de kinderen.
We vertellen het verjaardagsverhaal, er
is een klein zelfgemaakt cadeautje en
natuurlijk mag het kind trakteren.
Verjaardagen vragen voorbereiding en
moeten ingepland worden. Overleg
daarom twee weken van tevoren met
de leerkracht op welke dag het gevierd
wordt.
Het vieren van de verjaardag is een
speciale gebeurtenis in de kleuterklas en
beide ouders/verzorgers zijn hierbij
welkom.

Deze viering is aan het
einde van de dag op een vooraf afgesproken tijdstip. Dit is het moment dat
het verjaardagsverhaal wordt verteld
en dat er getrakteerd wordt. Maak de
traktatie liefst zelf en niet te zoet (geen
snoep) en makkelijk te eten in de kring.
Kleuters beleven de wereld in het hier
nu; zij zijn prachtig in het moment. Daarom vragen we geen (zichtbare) foto’s of
video’s te maken, zodat de kinderen niet
uit het moment getrokken worden. Ook
i.v.m. privacyregels mogen er niet zomaar
foto’s van de kinderen en leerkrachten
gemaakt worden.

Kinderfeestjes

Als je kleuter andere kinderen wil
uitnodigen voor een kinderfeestje,
vinden wij het fijn wanneer de uitnodigingen buiten de klas en buiten
schooltijd worden uitgedeeld. Hierdoor
ligt er geen nadruk op welke kinderen
wel en welke kinderen niet ‘mogen
komen’.

Klassenouders

Onze klas heeft twee klassenouders. Zij
helpen onder andere mee met voorbereiden van ouderavonden en vieringen.
Zij kunnen je benaderen voor hulp in de
klas. Voor vragen kun je natuurlijk ook
bij hen terecht. Aan het begin van elk
schooljaar vraagt de kleuterleerkracht
aan een ouder af deze klassenouder wil
zijn. Wie dit schooljaar de klassenouders
van de kleuterklassen zijn, lees je in de
welkomstmail.

5

Communicatie

Leerkrachten zijn het best bereikbaar na
schooltijd op hun vaste werkdagen tot
16.30 uur.
Kleine mededelingen mogen via Parro.
Als er iets belangrijks is kan dit via de
mail of we maken een afspraak voor een
gesprek.
Mocht er iets urgents zijn, bel dan naar
het algemene nummer van de school, of
mail naar info@kleurenbos.nl.
Via het Ouderbericht, onze wekelijkse
nieuwsbrief, word je door de kleuterleerkracht geregeld op de hoogte gebracht
van het reilen en zeilen in de kleuterklas.
Ouderavonden, vieringen en andere
belangrijke data worden in het Ouderbericht aangekondigd. Lees deze dus
goed door.
Samen met de klassenouders communiceren we via de Parro-app met de
ouders. Parro is fijn om op de hoogte
te blijven bij urgente dingen, of om af
en toe mooie (jaarfeest)foto’s van jullie
kinderen in een beschermde omgeving te
kunnen delen.
De app is op de telefoon te downloaden. Via onze administratie krijgt u
een inlogcode.
In sommige klassen hebben ouders
onderling een whatsappgroep. Deze
groep is buiten school om en het is niet
verplicht om hier aan deel te nemen.
Wanneer je graag in de ouderwhatsappgroep wilt, kan je dat aangeven
bij de klassenouders.

Intekenlijsten

Wij zien de school als een leefgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen en
ouders samen leren om de kinderen voor
te bereiden op hun toekomst.
Daarom doen wij geregeld een beroep
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op onze oudergemeenschap zodat we de
jaarfeesten en externe activiteiten met
z’n allen kunnen dragen en vormgeven.
Door het jaar heen zijn er activiteiten,
zoals vieringen en ouderavonden, waarbij
het fijn is als er wat lekkers te eten is
(zelfgebakken taart, cake of koekjes of
iets dergelijks). Wij vragen om inzet van
ouders bij activiteiten of voor het maken
van materialen. Om ervoor te zorgen dat
hier daadwerkelijk invulling aan wordt
gegeven, komt er tijdig een intekenlijst
via Parro of op het prikbord in de gang bij
de kleuterklas. Ouderparticipatie is dan
ook noodzakelijk. Wij rekenen op jullie!
Je kunt altijd aan de leerkracht vragen
of er nog klusjes zijn, dat is een enorme
hulp.

Poetsen in de klas

Onze school wordt dagelijks schoongemaakt. Ook in de klassen is het fijn
als het fris blijft. Vooral in de kleuterklas
waar de kinderen op de grond en in alle
hoekjes spelen. Eén of twee keer per jaar
worden ouders daarom door de klassenouders ingeroosterd om een half uurtje
schoon te maken. Dit geeft meteen de
kans om even sfeer te proeven, en kan
jouw kleuter zijn werkjes of speelhoek
laten zien.

Eindejaarschoonmaak

Tegen het einde van het schooljaar wordt
er een poets-, boen- en ouderbedankavond met jullie gevierd. Met
blikken boenwas, emmers sop en
heerlijke, door de kleuters zelf gebakken,
koekjes houden we een grote schoonmaak vóór de zomervakantie. Daarnaast
zetten we op deze avond in het bijzonder
de klassenouders in het zonnetje. Inzet
van iedereen wordt verwacht en zeer
gewaardeerd.

Ouderavond

Drie keer per jaar hebben we een ouderavond. Het is belangrijk hierbij aanwezig
te zijn in verband met uitleg over o.a. de
vieringen. Het is fijn om met de ouders
van een klas samen te zijn. Je leert elkaar
beter kennen en als er zaken spelen in de
klas waarbij je een andere ouder wil
benaderen, is het toch prettig om te
weten wie de andere ouders zijn.
Een ouderavond start om 19.30 uur. We
verwachten dat er van alle kinderen ten
minste één ouder aanwezig is. Kan je
echt niet, meld je dan bij de kleuterleerkracht af. Van ouderavonden worden
geen notulen gemaakt.

Oudergesprekken

Twee keer per jaar vinden er oudergesprekken plaats. Hiervoor volgen
uitnodigingen via Parro. Van het gesprek
komt een verslag dat naar de ouders
wordt gestuurd. Mochten er op- en aanmerkingen zijn, dan ontvangen wij dat
graag terug en wordt het bewaard in het
dossier van je kleuter.

Tot wanneer kunnen
nieuwe kleuters starten?

Nieuwe vierjarigen kunnen starten tot
uiterlijk vijf á zes weken voor de zomervakantie (de leerkracht geeft aan wat de
behoefte van de betreffende klas is). De
laatste schoolweken zijn we bezig met de
afronding van het schooljaar, het leerrijpheidsonderzoek en de ‘meesterwerkjes’
van de oudste kleuters.
Wij adviseren ouders van nieuwe kleuters
enkele keren bij de start van een schooldag op het plein aanwezig te zijn zodat zij
een indruk hebben van het begin van de
schooldag en binnenkomst.
Voordat een nieuwe kleuter start worden
ouders en kind uitgenodigd voor een
theevisite in de klas. Zo kunnen zij na
schooltijd rustig een kijkje nemen en
kennismaken.

Leerrijpheid & overgang
eerste klas

Aan het einde van het schooljaar kijken
wij of een kleuter er klaar voor is om na
de zomer naar de eerste klas te gaan. Dit
geldt voor kinderen van 5 en 6 jaar. Wij
doen dit in samenspraak met de IB-er en
jullie als ouders. Hierover organiseren
wij een speciale leerrijpheidsouderavond. Deze is ook belangrijk voor ouders
met een jongste kleuter, aangezien de
leerrijpheidsouderavond óm het jaar
plaatsvindt.

Wij wensen jullie en vooral jullie kleuter
veel plezier bij ons in ’t Kleurenbos.
Mochten er nog vragen zijn,
stel ze gerust!
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