
Kleutergids IKC de Wingerd



Uw kind gaat  voor het eerst naar school en dat
brengt heel wat met zich mee. 
Uw kind kan het  spannend vinden, komt in een
nieuwe omgeving met veel nieuwe dingen om te leren
en te  ontdekken. 
Ook voor u betekent het een hele verandering en er
komt veel op u af. 
Wij hebben dit  informatieblad voor u samengesteld
om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Mocht u meer  vragen hebben, dan kunt u die tijdens
het entreegesprek stellen. Hiervoor wordt u
telefonisch  uitgenodigd door de betreffende
leerkracht.

Het is zover...

De schooltijden , gr. 1 t/m 4



Wendagen
Nieuwe leerlingen mogen, in overleg met de leerkracht, 2
dagdelen in de groep komen meedraaien  voordat ze vier
jaar worden.

Jassen en tassen
Bij binnenkomst mag uw kind de jas ophangen aan de
betreffende kapstok van de klas. De tas mag  in de kapstok
op de grond of ook aan een haakje als dit past. Eten en
drinken kunnen de kinderen  plaatsen in de daarvoor
bestemde bakken bij de klas.

Inloop

· Uw kind gaat bij binnenkomst eerst even naar de
leerkracht om gedag te zeggen. 
 · Om de tijd zo goed mogelijk te besteden, verzoeken wij
u de klas tijdig te verlaten;
-’s  morgens om 8.25 uur en ’s middags om 13.05 uur.
 Wilt u het afscheid kort houden? 
· De kinderen zijn vanaf 8.30 en 13.15 echt aan het werk.  
· In de klas ligt een agenda. Dit is de klassenagenda.
Hierin kunnen alle ouders  bijzonderheden schrijven.
Bijvoorbeeld wanneer uw kind afwezig is i.v.m.
tandartsbezoek,  onverwachts naar de TSO/BSO gaat,
door iemand anders wordt opgehaald, of andere 
 bijzonderheden die de leerkracht moeten weten.  
· De klassenagenda is vooral bedoeld om gebuikt te gaan
worden, zodat mededelingen altijd  duidelijk op papier
staan en voor ons terug te lezen zijn, maar ook dat wij
tijdens de inloop  alle tijd hebben voor de kinderen. 

We beginnen in de kleutergroepen meestal met de inloop.
Dit houdt in dat kinderen bij binnenkomst direct aan de
slag kunnen met een activiteit.  

De leerkracht kan er soms voor kiezen om in de kring
te starten. Dit is duidelijk zichtbaar in de klas.  De
afspraken die we hebben gemaakt om de inloop goed
te laten verlopen zijn als volgt:



Speelgoed
Laat u het speelgoed thuis, tenzij het kind net jarig geweest is
of er van te voren  aangegeven wordt dat er speelgoed mee
naar school mag. Steppen en eigen fietsjes worden tijdens
schooltijd niet gebruikt en mogen geplaatst worden buiten het
schoolplein in de fietsenrekken.

Thematisch werken
Er wordt in de groepen gewerkt met thema’s, die ongeveer 6
weken duren. Binnen deze thema’s  bepaalt de leerkracht
leerdoelen voor de kinderen. Deze leerdoelen worden in
verschillende  activiteiten aangeboden en geoefend. De
leerdoelen zijn niet voor alle kinderen hetzelfde.

Tussendoortje

Halverwege de ochtend gaan de kinderen in de kring
zitten om te eten en te  drinken. De kinderen hebben
zelf iets bij zich. Bij het drinken (een beker of een  pakje)
kunnen de kinderen wat eten; liefst fruit of een
boterham. Geef uw kind niet te veel mee. Iedere
woensdag hebben we een fruitdag, dan nemen alle
kinderen  fruit of groente mee.

Kleding
Kleuters spelen veel buiten en ook in de klas zullen ze
met verschillende materialen in aanraking  komen.
Kinderen krijgen bijvoorbeeld bij het verven wel een
schort aan, maar we kunnen helaas niet  uitsluiten, dat
kinderen soms met een vlek op hun kleren thuis
komen.

Heeft u vragen of wilt u een gesprekje dan kan dat 
 natuurlijk altijd. Na schooltijd hebben we hier de meeste
tijd voor.
· U mag uw andere kinderen meenemen in het lokaal, maar
wilt u er dan op letten dat zij de  materialen laten liggen?
· Omdat de kinderen overal in de klas werken, is het erg
lastig als er kinderwagens in de klas  komen. Wij verzoeken
u deze op de gang te laten.



Iedere klas heeft een informatiebord. 
Hierop staat info voor ouders. 
Ook  worden hierop vaak oproepjes geplaatst. 
Goed in de gaten houden dus. 

Daarnaast ontvangt u via onze Kwieb app
informatie en nieuws van de groep en  de school. 
Inloggegevens hiervoor ontvangt u bij de
aanmeldingsmail.
Wij willen u vragen om uw kind ook via deze Kwieb
app ziek te melden. 
Andere redenen van absentie zoals vrij vragen voor
een bruiloft of bijzondere aangelegenheid, moet
via de administratie.
 
In de algemene 
ontvangstruimte 
hangt een
beeldscherm waar 
informatie  wordt 
verstrekt over activiteiten binnen de school.

Verjaardag
Als uw kind jarig is, vieren we dit meestal bij binnenkomst in
de ochtend. Dit kunt u het  beste even afstemmen met de
leerkracht. Natuurlijk mag u hierbij aanwezig zijn.
Uw kind  mag trakteren, krijgt een mooie verjaardagshoed
en zal de hele dag in het zonnetje  worden gezet. 

Tip voor de traktatie: houd het klein en gezond!

Gym
Kleuters gymmen in hun ondergoed en op blote voeten.
Het gymmen op blote voeten is goed voor de grip en
ontwikkeling van de voeten van de kleuter.

Ophalen van uw kind
Op het plein hebben alle klassen een eigen wacht plek.
Deze plek zal de betreffende leerkracht  uitleggen tijdens
het entreegesprek. 
Hier kunt u uw kind ophalen zodra de schoolbel is gegaan.  
Daarvoor kunt u wachten achter de hekken van de school
bij het voetbalveldje of achter de hekken bij  de
kleuteringang, dit om de rust te bewaren. De kinderen
zeggen gedag tegen de leerkracht als ze opgehaald
worden. 

Informatiebord

Kinderen die naar de BSO moeten worden ook op
de zelfde plaats opgehaald  door de medewerkers
van de BSO.



 
Tot snel!

Het is handig, als er op de dingen die de kinderen mee
naar school nemen, zoals eten, drinken,  tassen, laarzen,
jassen en dergelijke de naam van uw zoon of dochter
staat.

Merken

Heeft uw kind af en toe een ongelukje, wilt u er dan voor
zorgen dat u reserve kleding in de tas mee  geeft aan uw
kind. Mocht u dit niet hebben, dan staat er op school een
kast met reserve kleding, deze  willen wij daarna graag
gewassen weer terug.

Ongelukjes


