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INFORMATIE BROCHURE ONDERBOUW  
 
VAN HARTE WELKOM BIJ:…………………………….. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.jpsdewilgenhoek.nl 
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Inleiding 
 
 
U hebt uw zoon of dochter bij ons op KC het Kristal en JPS de Wilgenhoek ingeschreven. Wij 
stellen dit erg op prijs en zijn het uiteraard volledig met uw keuze eens. 
Wij heten u en uw kind van harte welkom in onze Kristalfamilie’. 
 
De stap naar de basisschool is een belangrijke stap, zeker als dat voor de eerste keer speelt.  
 
Wij hebben een brochure voor u gemaakt, waarin de gang van zaken bij ons op school staat 
beschreven. Wij hopen dat u zich zo snel mogelijk thuis voelt bij ons. 
Namens de samenstellers, 
 
Janke Wagenaar 
Clusterdirecteur Leerdam 
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Wennen en eerste periode.  
 

Eén maand voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht 
van uw kind contact met u op. U krijgt  de naam van de 
stamgroep en de naam van de stamgroepleerkracht te horen en 
samen bespreekt u de data van de 4 wenochtenden. 
 
De leerkracht stuurt uw kind hierna een persoonlijke uitnodiging 
voor deze wenochtenden. 
 
De bouwcoördinator en de leerkrachten van de onderbouw 

bepalen in welke stamgroep uw kind geplaatst wordt. Er wordt gekeken naar een 
evenwichtige opbouw van de groepen.  
 
Uw kind mag 4 ochtenden komen wennen, voordat hij/ zij vier is om alvast een beetje 
vertrouwd te raken.  
De leerkracht overlegt met u hoe u het beste afscheid kunt nemen. Bij sommige kinderen is 
het fijn als u even blijft, maar bij andere kinderen is het beter van niet.  
U haalt uw kind op de wenochtenden om 12.00 uur in het lokaal van uw kind op.  
 
 
Als uw kind al bij de opvang zit binnen het Kristal, dan is het mogelijk, indien uw kind een 
ontwikkelvoorsprong heeft om eerder te komen wennen, vanaf 3 jaar en 8 maanden. Het 
protocol hiervoor kunt u op onze website vinden bij de documenten van 3- 4 jarigen in het 
Kristal. 
 
Kinderen die een maand voor de zomervakantie vier jaar worden, stromen na de 
zomervakantie in. Zij worden wel uitgenodigd voor één wenochtend in de nieuwe groep in 
juni.  
 
Vanaf de dag na de vierde verjaardag is uw kind elke dag welkom op school.  
 In de beginperiode is het voor de meeste leerlingen nog te vermoeiend om hele dagen 
naar school te gaan. Samen met de leerkracht bespreekt u welke tijden voor uw kind het 
beste zijn in deze periode. Het welbevinden van uw kind staat bij ons voorop. De leerkracht 
zal dan ook vaak even vragen aan u hoe het gaat. 
 
 
Schooltijden 
 
Als uw kind helemaal gewend is en helemaal naar school kan zijn dit de schooltijden; 

Maandag 8:30 – 14.30 uur 
Dinsdag 8:30 – 14:30 uur 
Woensdag        vrij 
Donderdag  8:30 – 14:30 uur 
Vrijdag  8:30 – 14:30 uur 
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Leerkrachten 
 
In de schoolgids vindt u de namen van de leerkrachten en ook op 
onze website. 
 
 
Continue rooster 
 
Na de beginperiode blijven de kinderen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag de hele dag op school. Ze eten op die dagen dus op school. De 
kinderen nemen dan naast het fruit/ groenten en een beker drinken voor de ochtend, ook 
een lunchtrommeltje en een tweede beker drinken mee naar school. 
 Wilt u uw kind geen pakjes drinken meegeven, maar bekers? Wij werken aan zo min 
mogelijk afval. Ook willen wij u vragen om duidelijk de naam van uw kind op de bekers en 
lunchtrommeltje en andere persoonlijke bezittingen te zetten. 
 
 
 
Startgesprek 
 
Als uw kind ongeveer vier weken op school zit, maakt de leerkracht een afspraak met u voor 
een eerste gesprek. In dit gesprek bespreken wij hoe het gaat met uw kind in deze eerste 
periode op school, maar ook praten wij over zijn/ haar voorschoolse periode. Ook is er 
ruimte om meer vragen over onze organisatie te beantwoorden. 
 
 
Klassenouder 
 
Iedere stamgroep heeft één of 2 klassenouder(s). Deze hebben vele taken (o.a. het zoveel 
mogelijk betrekken van ouders in het school- en groepsgebeuren). Een belangrijke taak is 
ook het opvangen van nieuwe ouders. Zij zullen zich aan u voorstellen. 
Een aantal keren per schooljaar zijn er voor de ouders van de onderbouwgroepen speciale 
koffieochtenden gepland. Alle ouders van de groep worden dan hiervoor uitgenodigd, zodat 
de nieuwe ouders kunnen kennismaken met de andere ouders in de stamgroep. Hier kunt u 
ook eventuele vragen stellen. Vragen specifiek gericht op uw kind kunt u met de leerkracht 
bespreken.  
 
 
Bewegen  
 
De kleuters bewegen iedere dag of buiten of bij slecht weer in de speelzaal de Jungle. Voor 
het bewegen binnen willen wij u vragen om voor uw kind gymschoenen mee te geven. Het 
liefst gymschoenen met klittenband of elastiek, zodat uw kind deze zelf aan kan trekken.  
Wanneer de groep erg groot wordt, (meestal aan het eind van het schooljaar), spelen we 
zoveel mogelijk buiten. Ook daar oefenen kinderen hun motoriek, door renspelletjes, 
touwtjespringen etc. Vanaf groep 3 gymmen kinderen in de gymzaal bij Laco.  
 



 5 

Dagritme 
  
We beginnen iedere dag door even te spelen met ontwikkelingsmateriaal, of lekker even te 
tekenen of te puzzelen als de kinderen binnen komen. U kunt dan van 8.15 uur tot 8.30 uur 
nog even samen met uw kind zijn. Om half negen verlaten ouders het lokaal en gaan de 
kinderen samen in de kring. 
Na de kring gaan we speelwerken en is er een kleine kring. De kinderen kiezen uit de taken 
en gaan hiermee aan de slag. Na de taken mogen de kinderen vrij kiezen van het vrije 
kiesbord. Na het werken aan de taken of van het vrije kiesbord gaan we samen opruimen. 
Wie al klaar is met opruimen, gaat een ander helpen of zelf een boekje “lezen”. We gaan om 
10.00 uur fruit eten en drinken. En bij goed weer gaan we daarna buiten spelen. Na het 
buitenspelen doen we een activiteit in de kring. 

 
Tussen de middag eten we samen en daarna gaan de kinderen of naar buiten (bij goed weer) 
of ze doen samen met de pleinouders een spelletje in de klas (bij slecht weer).  

 
De middag begint in de kring en verloopt via ons ritmisch weekplan. Zo zijn we bezig met 
muziek; liedjes leren, liedjes zingen, instrumenten gebruiken of bewegen op muziek. We 
houden ook speciale kringen om dingen te bekijken (dingen die kinderen hebben 
meegenomen of iets uit de natuur). Van daaruit volgt vrij spelen of werken in een kleine 
kring. We sluiten de dag samen af. 
    
           
Aanvang van de school 
 
De school begint om 8:30 uur, dit geldt ook voor de onderbouw kinderen.  
U kunt uw kind vanaf 8:15 uur brengen in de stamgroep.  

 
 

Ophalen van de kinderen 
 
Aan het einde van de schooldag gaan de kleuters via de buitendeur van het 
lokaal naar buiten.  
 
 
Verjaardag, vieringen en traktaties  

 
Wilt u met de leerkracht afspreken wanneer uw kind zijn/haar verjaardag 
graag wil vieren op school? 
 
Wij promoten nog steeds ‘’gezonde” traktaties, maar nemen dit begrip 
best ruim; bijv. zoute koekjes, chips of zelfs eigen gebakken koekjes of 
cakejes mogen daar ook onder vallen. 
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Onderwijs in de onderbouw  
 
Al het voorbereidende werk start in de onderbouw. We spreken daar van ontluikende 
geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. Kinderen maken kennis met boeken, letters en 
leren spelenderwijs woordjes herkennen. 
 
Wij leren de kleuters de letters vanuit de klanken en niet vanuit de namen van de letters. 
Bij het aan elkaar plakken van de klanken leren de kinderen lezen.  
De kleuters maken ook kennis met cijfers. Er wordt geteld en aandacht besteed aan 
begrippen als meer, minder en evenveel. Ook motorische oefeningen worden veelvuldig 
aangeboden. Daarnaast biedt het materiaal in de groep de kinderen alle mogelijkheid om 
zich te kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past.  
 
Via het systeem BOSOS wordt nauwlettend de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 
geregistreerd. Iedere 3 maanden vullen de leerkrachten van ieder kind een observatie lijst 
in. Ouders hebben inzage in het systeem.  
 

 
Ouderhulp  
 
Ouders zijn op school welkom.  
 Op vele manieren kunt u meehelpen en een bijdrage leveren om de kinderen een mooie 
schooltijd te bezorgen.  
 In het begin van het schooljaar krijgt u een ouderhulpformulier.  Met daarop de 
verschillende activiteiten waarbij wij ouderhulp nodig hebben. Als u dit formulier heeft 
ingevuld kunt u deze inleveren bij de leerkracht .  
 
 U kunt ook eens een gesprekje aangaan met de klassenouder voor ideetjes waar u ons mee 
kunt helpen. Daarnaast kunnen er oproepen komen voor ouderhulp gedurende het jaar, 
waar u zich voor kunt aanmelden( of intekenlijst bij de deuren van de lokalen of via de mail) 
 
 
Weekopening en weeksluiting 
 
Op gezette tijden beginnen we met een weekopening in de hal met de hele school. De data 
van deze weekopeningen kunt u in de Wilgentenen vinden en in de Jaarplanning voor 
ouders. Op de andere vrijdagen sluiten we de week in de eigen groep af. 

 
De weeksluitingen zijn op vrijdag van 13.30 – 14:15 uur.  
Na de weeksluiting gaan de kinderen nog heel even mee terug in hun 
groep.  Ouders zijn bij de opening en bij de sluiting van harte welkom 
als: 

- Ze op tijd aanwezig zijn. 
- Ze achter in de zaal een plekje zoeken en ze 

van het begin tot het eind blijven. 
- Ze zorgen dat hun (kleine) kinderen niet 

storend aanwezig zijn. 
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Zorgen om uw kind 
 
Het kan gebeuren dat u zich zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind. U kunt altijd een 
afspraak maken met de leerkracht om over uw kind van gedachten te wisselen. Ook kunnen 
jonge kinderen de dag op school heel intensief beleven waardoor een kind onrustig slaapt en 
niet goed uitgerust is. Overleg dan even met de leerkracht hoe we uw kind weer beter in 
zijn/haar ritme kunnen krijgen.  
 
Twee keer per jaar ontvangt uw kind een verslag over de ontwikkeling op school. Daar 
praten we ook samen met u over tijdens het zgn oudergesprek.  
Eén keer per jaar is er een kijkavond. Dan kunt u het werk van uw kind bewonderen. Hieraan 
gekoppeld kunt u een gesprek aanvragen. Ook kan het voorkomen dat u deze avond door de 
leerkracht wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

 
 

Wilgentenen 
 
Om de week ontvangt u van school de Wilgentenen. Dit is een informatiebulletin waarin alle 
voor u relevante zaken voor de komende tijd opgenomen worden. Dit informatiebulletin 
versturen wij via de mail. Daarom is een juist emailadres noodzakelijk. De Wilgentenen kunt 
u ook altijd teruglezen op onze website. (www.jpsdewilgenhoek.nl).  
 
 
Schoolgids 
 
In de schoolgids, die we eveneens digitaal doorsturen aan het begin van het schooljaar vindt 
u allerlei relevante informatie over het schooljaar, zoals gymtijden, jaarplanning etc.   
Ieder jaar, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, staat de Schoolgids ook op onze site.  

 
 
Verlof   
 
Als u verlof wil aanvragen voor uw kind, dan moet dat altijd schriftelijk bij de directeur 
aangevraagd worden, vanaf de vijfde verjaardag van een kind. Voor het verlenen van verlof 
bestaan wettelijke regelingen. We houden ons daar 
strikt aan. 
 
Mutaties 
 
Mochten er zich veranderingen voordoen in uw 
persoonlijke situatie, zoals een verhuizing, een nieuw 
telefoonnummer, emailadres enz., geeft u dit zo 
spoedig mogelijk door aan de leerkracht of via de mail 
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naar ons administratief medewerker dvansanten@o2a5.nl  
 
 
 
Allergieën en/of diëten 
 
Mocht uw kind een allergie hebben of zich aan een speciaal dieet moeten houden, kunt u dit 
aangeven op het inschrijfformulier ,er is een speciaal formulier  toegevoegd bij het mapje 
inschrijvingen. 
 
 
Afmelden bij ziekte 
 
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan even melden voor 8:30 uur aan de school? 
Dat kan telefonisch: 0345- 632101 of via de mail de directiemail jwagenaar@o2a5.nl, of mail 
van de leerkracht ( deze kunt u vinden in de (digitale) schoolgids)  
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