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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
Welkom op de Mariabasisschool. U hebt gekozen voor onze school om uw 
kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor u en uw 
kind vaak even wennen, we beseffen dan ook dat er dan veel op u en uw 

kind afkomt. We willen proberen door middel van dit informatieboekje een 
aantal praktische zaken op een rijtje te zetten. Hopelijk geeft dit een 
antwoord op de eerste vragen. 
 

Aanpassingen jongste 
kleuters 
Een vierjarig kind krijgt in de eerste 
weken veel nieuwe indrukken te 
verwerken. Elk kind zal daar op 
zijn/haar eigen manier mee omgaan. 

 
Een paar voorbeelden: 

• Het kind past zich heel snel aan; 

is misschien alleen wat sneller 
moe ’s avonds. 

• Het kind kan op school erg rustig zijn en alles stil in zich opnemen. 

Thuis is hij/zij erg beweeglijk. 
• Het kind doet op school aan alles heel intensief mee, hij/zij is thuis 

dan erg moe en speelt niet of nauwelijks meer. 
• Het kind past zich in eerste instantie snel aan, maar krijgt later 

een terugval. Dit kan zich uiten in huilbuien, bedplassen, 

vermoeidheid, niet meer naar school willen, e.d. 
De overgang van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de 
basisschool is behoorlijk groot (aantal kinderen in de groep, het aantal 
uren per week, de activiteiten, etc.). Om de gewenning zo soepel mogelijk 

te laten verlopen is het belangrijk dat er regelmaat en structuur zit in de 
aanwezigheid van uw kind. 

                                                

Wat leert uw kind eigenlijk in een kleutergroep? 
Alle ontwikkelingsgebieden van een kind komen aan bod. Zo leren ze veel 

op motorisch gebied (bijvoorbeeld knippen en gymmen), op creatief 
gebied (bijvoorbeeld knutselen, zingen en tekenen) en op cognitief gebied 
(bijvoorbeeld vormen herkennen, kleuren benoemen en beginnen met de 

letters). Ook op het sociaal-emotionele vlak leren kinderen veel 
(bijvoorbeeld omgaan met anderen en meedoen in de groep.) 

 

Zelfstandigheid 
Wij vinden het belangrijk dat u, uw kind zoveel mogelijk zelfstandig laat 
worden. Dit houdt bijvoorbeeld het volgende in: 

• Zelf de jas aan en uit doen. 
• Zelf de jas in de luizentas stoppen en ophangen. 

• Zelf het fruit/drinken dragen en wegzetten. 
• Zelf de billen afvegen. 

 

Binnenkomst in de klas 
De kleuters mogen ’s ochtends middags 15 minuten voor schooltijd naar 
binnen. De leerkracht staat bij de deur om uw kind te begroeten. 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn dan ook welkom om in de klas tekeningen, 

schilderijen en bouwwerken te bewonderen. Wanneer de bel gaat, willen 
we graag beginnen. 
 

Hoe ziet een schooldag eruit? 
Verschillende activiteiten komen dagelijks terug. Hieronder vindt u de 

meest voorkomende activiteiten. 
• Spelinloop 
Direct naast de deur hangt een kies/planbord. Op dat bord staan 

allerlei bekende activiteiten aangegeven. Wanneer de kinderen 
binnenkomen pakken ze hun kaartje van het kiesbord en kiezen een 
bepaalde activiteit die ze zelfstandig uit gaan voeren. De leerkracht 
gebruikt die tijd om groepjes kinderen extra te begeleiden. 

 
• Kring 

We zitten per dag meerdere keren in de 
kring. Er worden allerlei verschillende 
activiteiten aangeboden op het gebied van 
taal, rekenen, muziek e.d. zoals; luisteren 

naar verhalen, liedjes zingen, taal- en 
rekenspelletjes, versjes opzeggen, 
gesprekjes voeren, toneelstukjes en nog 

veel meer. 
 
 
 

 



 

• Werken 
Dagelijks komt het voorbereidend rekenen, lezen en schrijven aan 

bod. Hierin wordt afgewisseld tussen het werken aan een verplichte 
activiteit of het zelf kiezen van een activiteit. Het kan zijn dat uw kind 
bezig is met een opdracht dat binnen het thema past waarmee op dat 
moment gewerkt wordt (bijvoorbeeld een stoplicht knutselen van het 

thema verkeer), of dat uw kind aan het werk is met één van de vele 
ontwikkelingsmaterialen die in de klas aanwezig zijn. (bijvoorbeeld 
puzzels, lotto’s, kralenplanken e.d.). 

 
• Bewegingsonderwijs 

Mimimaal 2 keer in de week hebben de kinderen gym in de 
gymzaal. Één keer per week wordt er een spelles gegeven, één keer in 

de week een toestelles en één keer in de week een les met allerlei 
klein hanteermateriaal (ballen, ringen, pittenzakken enz.) De kinderen 
brengen hun eigen gymschoenen mee (voorzien van naam), deze 

blijven op school. We willen aan u vragen om géén gymschoenen met 
veters mee te geven.  
 
• Buitenspelen 

Er is dagelijks tijd ingeroosterd voor 
spel en beweging. Wanneer de 
kinderen geen gym hebben, gaan ze 

naar buiten. Alleen wanneer het 
regent blijven ze binnen. Bij koud 
weer gaan ze wel naar buiten, het is 

dan ook verstandig om kinderen dan 
warm aan te kleden. Handschoenen, 
das en muts graag van naam 
voorzien. 

 
• Eten en drinken 
Wij werken met het 5 gelijke-dagen model. De kinderen gaan alle 

dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Rond 10.15 uur is er 
een eet/drink moment en rond 12.00 uur. Uw kind krijgt een koeltasje 
van school waar u de lunch in kunt stoppen. Ook hebben we het 

verzoek om kinderen het eten en drinken mee te geven in een beker  
en een bakje. Zo dragen we bij aan minder afval en een beter milieu. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we groente/fruitdag. 

 

Kanjers 
Iedere dag zijn twee kinderen in de klas de kanjer. 
Zij worden gekozen door de leerkracht. Deze 

kinderen zijn die dag het hulpje van de leerkracht. 
Zij mogen bijvoorbeeld naast de leerkracht zitten, 
vooraan in de rij staan en krijgen aan het eind van de 
dag een sticker. 

 
 
 

WC 
In elke groep is er een knuffel/knijper die de kinderen gebruiken als ze 

naar de wc gaan. Een kind moet zich in principe zelf kunnen redden op de 
wc. We vragen u als ouders dan ook dit goed met ze te oefenen! Als het 
door omstandigheden nog niet helemaal lukt, zullen we een handje helpen 

maar het is niet de bedoeling dat de leerkracht met elk kind naar de wc 
gaat. 
 

Wensjes 
Bij iedere kleutergroep hangt een kalender. Op deze kalender kunt u, uw 

eigen verjaardag opschrijven. In de groep wordt dan een wensje gemaakt. 
Er worden alleen wensjes gemaakt voor de ouder(s)/verzorger(s). 
 

 

Groepsouders 
Iedere groep heeft één of twee groepsouders. Deze ouders worden 
geïnformeerd over de verschillende activiteiten waar hulp bij nodig is. Zij 
kunnen u benaderen met de vraag of u bij een 

activiteit zou kunnen helpen. Hierbij valt te 
denken aan; uitstapjes, inrichten van een 
hoek, vieringen e.d. 
 

 
 

 
 
 

 



 

Verdere informatie 
Dit informatieboekje is erg beknopt gehouden. In het begin van ieder 
schooljaar wordt er een informatieavond gehouden voor alle 
ouder(s)/verzorger(s) van alle groepen. Op onze website en in onze 

nieuwsbrief kunt u nog veel meer actuele informatie over onze school 
vinden. Ook zijn we op Facebook te vinden. 
Natuurlijk kunt u ook bij de leerkracht aankloppen wanneer er nog vragen 
of onduidelijkheden zijn.  

 
 
 

Wij wensen u en uw kind veel plezier bij ons op de Mariabasisschool. 
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