
1

informeert u aan het begin van het jaar op wel-
ke vaste momenten in de week er open inloop 
is. Dit verschilt per groep. Het doel van de in-
loop voor groep 1 en 2 is dat de leerlingen ac-
tief beginnen aan de schooldag. Ze hoeven niet 
te wachten tot ieder kind er is. Ook spel is een 
natuurlijke activiteit die bij een kleuter past. De 
betrokkenheid van ouders ervaren we als heel 
positief. Om de inloop goed te laten verlopen 
zijn er een aantal afspraken gemaakt:

l	 	Vanaf	 8.20	 uur	 kunt	 u	 uw	 kind	 brengen.	 Om	
8.30	uur	begint	de	school,	uw	kind	moet	dan	in	
de	klas	zijn.

l	 	Het	 is	 prettig	 wanneer	 u	 minstens	 één	 keer	
per	 week	 de	 tijd	 neemt	 om	 met	 uw	 kind	 een	
spelletje	te	doen.

l	 	Gezien	de	volle	groepen	is	het	fijn	dat	u	met	uw	
kind	 afspraken	 maakt	 op	 welke	 dag	 u	 langer		
blijft.	We	willen	hier	geen	maximum	aan	stellen.	

l	 	De	 kinderen	 mogen	 een	 spelletje	 uit	 de	 kast	
pakken	of	spelen	met	klaargezet	materiaal.	De	
leerkracht	geeft	om	8.35	uur	aan	dat	het	tijd	is	
om	afscheid	te	nemen.	

l	 	De	leerlingen	ruimen	zelf	op	onder	begeleiding	
van	de	leerkracht.

en de ouder(s). Aan de hand van een vooraf 
door de ouder(s) ingevulde lijst, hopen wij als 
school belangrijke informatie van ouder(s) te 
ontvangen over hun/zijn of haar kind. Zo pro-
beren wij op een snelle en juiste manier aan te 
kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen. Eventuele vragen van 
ouder(s) en het verloop van de eerste weken 
worden ook in dit gesprek besproken. Stroomt 
uw kind later in het jaar in, dan zal het start-
gesprek plaatsvinden 6 - 8 weken na de start van 
uw kind op school.

Brengen en halen / schooltijden
De deuren gaan vanaf 8.20 uur open. De school 
begint om 8.30 uur en eindigt om 11.45 uur.         
’s Middags mogen de kinderen vanaf 12.50 uur 
op school komen tot 15.15 uur. Ouders nemen   
‘s morgens en ‘s middags in de gang bij de klas-
deur afscheid van de kinderen en gaan niet 
mee de klas in, behalve bij de open inloop. Op 
woensdag zijn we om 12.15 uur uit.

Open inloop
De groepen 1 en 2 hebben minimaal twee keer 
per week open inloop. Wannéér is afhankelijk 
van de groep en het programma. De leerkracht 

Instroom 4-jarige 
Kinderen, die binnen drie weken na de start 
van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, 
mogen gelijk op de eerste schooldag van het 
nieuwe schooljaar starten. Het wennen gebeurt 
dan tijdens de schoolbrede ‘wendag’ voor alle 
leerlingen in de laatste twee weken voor de 
zomervakantie. Deze kinderen vieren hun 4e 
verjaardag op school.
Kinderen, die later in het schooljaar 4 jaar wor-
den, stromen in op de eerste schooldag nadat 
ze 4 jaar geworden zijn. Deze kinderen wennen 
op de maandagmiddag en donderdagmiddag 
voorafgaand aan zijn of haar verjaardag. Zij vie-
ren hun 4e verjaardag niet op school. 
Uitzondering zijn de kinderen die in december 
jarig zijn. Zij komen voor de kerstvakantie 1 keer, 
een middag wennen, dit is na de sinterklaas en 
stromen na de kerstvakantie in, op de eerste 
maandag na de vakantie. 
Kinderen die in mei jarig zijn, stromen nog in 
wanneer de groepsgrootte dat toelaat. Kinderen 
die jarig zijn in juni, stromen in augustus in. 

Startgesprek 
In de eerste weken na de zomervakantie zal er 
een gesprek plaatsvinden tussen de leerkracht 

Belangrijke weetjes
   Om 11.40 uur en om 15.10 uur komen 

de kleuters op de Burgthof door de 
hoofdingang en de ingang van ‘de klei-
ne Burgt’ (noodgebouw)naar buiten. 

   Op de Lijsterhof komen de kinderen 
door de deur naast de kleuterlokalen 
naar buiten.

   De kinderen blijven bij de juf of meester 
totdat ze hun ouder(s) of de oppas zien. 

   Op dinsdagmiddag zijn de kleuters van 
groep 1 altijd vrij. De kleuters van groep 
2 gaan dan wel naar school. Op vrijdag-
middag zijn de groepen 1 en 2 vrij.

   Vaste fruitdagen zijn op woensdag en 
vrijdag.
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Oudergesprekken 
Een aantal keer per schooljaar zijn er ouder-
gesprekken. Sommige gesprekken zijn faculta-
tief, u kunt dan zelf een gesprek aanvragen, of 
de leerkracht nodigt u uit voor een gesprek. U 
ontvangt daarover informatie per brief of per 
Klasbord. 

Schoolverpleegkundige 
Schoolarts en -verpleegkundige werken samen 
en vullen elkaar aan. In groep 1 kan er inciden-
teel een onderzoek worden uitgevoerd door 
de schoolarts op verzoek van het consultatie-
bureau. U krijgt daarover thuis bericht.
In groep 2 is er een uitgebreider onderzoek, voor 
alle leerlingen. U krijgt hierover thuis bericht.

Logopedie
Wanneer er spraak-/taalproblemen worden op-
gemerkt bij uw kind, is het mogelijk om uw kind 
aan te melden voor een screening. Dit gebeurt 
altijd na overleg met u als ouder(s). Voor een 
behandeling wordt altijd doorverwezen naar vrij 
gevestigde logopedisten.

lingen op de schoolkalender zullen hierin ver-
meld worden. 

De nieuwsbrief wordt alleen nog via de website 
verstuurd. U kunt zich hiervoor zelf aanmelden 
via de website: www.kindcentrum-fontein.nl. U 
ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch in uw 
mailbox op het door u opgegeven e-mailadres. 
De nieuwsbrief wordt ook op de website gepu-
bliceerd. In de gang hangt een memobord waar 
uitgaande briefjes en belangrijke mededelingen 
komen te hangen. De schoolgids en de jaarkal-
ender zijn ook terug te vinden op onze website 
www.kindcentrum-fontein.nl. Kijkt u regelmatig 
op de site voor de laatste informatie? 

Heeft u nog vragen?	
Heeft u na het lezen van deze Kleuterkrant      
nog vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd bij de 
groepsleerkracht terecht.

Open lesochtend
Eén keer per jaar hebt u de mogelijkheid een 
uurtje in de klas van uw kind te kijken en mee   
te draaien. Dit kan op intekening. Daarvoor zul-
len intekenlijsten komen te hangen bij de klas-
lokalen.

Huisbezoek 
Nieuwe leerlingen in groep 1 worden door de 
groepsleerkracht thuis bezocht. We maken daar-
voor een afspraak. Het huisbezoek heeft als 
doel kennismaken met het kind in zijn/haar      
eigen omgeving. 

Groepspagina op onze site / Facebook
Om foto’s van uw kind(eren) op onze website 
www.kindcentrum-fontein.nl te zetten of op  
onze Facebookpagina te plaatsen, heeft de 
school eerst uw toestemming nodig. Mocht u, 
om welke reden dan ook, géén toestemming 
verlenen voor plaatsing van foto’s van uw kind 
(eren), dan verzoeken wij u dit aan het begin van 
het schooljaar schriftelijk kenbaar te maken bij 
de directie van school. De school gaat er van-
uit, dat als u niet reageert, u toestemming geeft  
voor plaatsing van de foto’s op de website van 
De Fontein of op onze Facebookpagina.

Contact
De nieuwsbrief komt gemiddeld een keer per 
veertien dagen uit. Hierin kunt u alle belangrij-
ke informatie vinden. Bijvoorbeeld belangrijke 
data, informatie m.b.t. schoolreisjes, oproepen 
voor hulp van ouders, verslagen van bijzondere 
activiteiten en af en toe ook onderwijskundige 
ontwikkelingen. Ook wijzigingen en/of aanvul-

Ziekmelding
Wanneer uw kind niet op school kan 
komen als gevolg van ziekte, bezoek aan 
huisarts, etc. wilt u dit dan vóór schooltijd 
telefonisch doorgeven? 
NB: U kunt uw kind niet via e-mail of de 
website van school afmelden! 

Mocht uw kind afwezig zijn en wij geen 
afmelding hebben ontvangen, dan zal de 
school in principe vóór 9.00 uur contact 
met u opnemen.

Tip
Kijk geregeld op onze website / Facebook 
en volg Klasbord. Zo blijft u op de hoogte 
van de meest recente ontwikkelingen en 
actuele informatie.

Colofon
Kleuterkrant is een reguliere uitgave van Kindcentrum De Fontein in Barneveld.

Redactie  Everdien van der Laan, leerkracht groep 0/1
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Ambitieus  •  Inspirerend  •  Verantwoordelijk  •  Respect

KleuterKrant
KINDCENTRUM

De Fontein

Uitgave 
2018/2019
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Uw kind kan tussen-de-middag overblijven. 
Daarvoor hebben we een vast overblijfteam, 
dat gecoördineerd wordt door mevr. Annie 
Velthuis. 

Meer informatie over het overblijven vindt u 
op onze website: www.kindcentrum-fontein.nl 
onder het kopje ouders. En op de achterkant 
van de schoolkalender 2016-2017.

Structureel overblijven?
Op het memobord in de hal van de Burgthof 
of in de klas kunt u het structureel overblijven 
ook aangeven op de lijst die daar hangt. Dit is 
de administratie voor de leerkracht. Hier kunt 
u ook de BSO op aangeven. Op de Lijsterhof 
kunt u dit melden bij de leerkracht. Blijft uw 
kind af en toe over dan kunt u dit noteren op 
het schrijfblok in de klas.

Dagindeling 
Om aan de kinderen te laten zien wat voor acti-
viteiten er op een dag plaatsvinden, gebruiken 
we dagritmekaarten. Op deze kaarten staat af-
gebeeld wat we per dagdeel doen. 

Helpende handjes 
Iedere dag heeft de juf/meester twee helpende 
handjes. Dit zijn kinderen die naast de leer-
kracht mogen zitten en haar/hem de helpende 
hand mogen bieden. 

Zelfstandig werken
Op De Fontein leren we de kinderen zelfstan-
dig te werken. Voor de kleuters houdt dit het 
volgende in: wanneer de leerkracht met een 
instructiegroepje aan het werk gaat, zet hij of 
zij Pompom of de klassenknuff el op de stoel. 
De timer gaat aan, zodat duidelijk is hoelang 
het zelfstandig werken duurt. Dit betekent dat 
de kinderen de juf op dat moment niet mogen 
storen en dat ze moeten proberen om zelf pro-
blemen op te lossen – eventueel met een ander 
kind – of het probleem of vraag ‘parkeren’.

Thema’s 
We werken in de onderbouw met thema’s die 
meestal 6 tot 8 weken duren, afhankelijk van 
het onderwerp en de periode. We proberen 
de invulling van de thema’s zoveel mogelijk uit 
de leerlingen zelf te laten komen. De kinderen    
mogen materiaal van thuis meenemen voor 
het thema. Bijvoorbeeld boekjes of attributen 
die erbij horen. Bij elk thema hebben we een 
zogeheten ‘thematafel‘, waarop deze spullen 
een plekje krijgen. Omdat iedere groep anders 
is, kan het dus voor komen dat hetzelfde thema  
op verschillende manieren wordt uitgewerkt. 

TSO (tussenschoolse opvang)

Hoofdluis
  Na elke schoolvakantie worden alle 
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis en 
neten. Dit wordt door verschillende ou-
ders op beide locaties gedaan. Zij vormen 
het luizenteam. Hoofdluizen kunnen veel 
last veroorzaken, omdat het echte “over-
lopers” zijn. 

  Als er onverhoopt bij een leerling 
hoofdluis wordt gevonden, dan krijgen de 
ouder(s) hiervan bericht. Ook alle ouders 
van leerlingen uit de groep ontvangen 
een e-mail met de mededeling dat er in 
de groep hoofdluis is geconstateerd. Het 
protocol vindt u in de schoolgids en op de 
website van onze school. 

  Als u als ouder zelf hoofdluis bij uw 
kind ontdekt, vragen we u dit door te 
geven aan de groepsleerkracht.

Schoonmaak- en
klusavonden
In en rond de school zijn altijd veel zaken 
die regelmatig schoongemaakt moeten 
worden en/of om onderhoud vragen. We 
hebben daarbij de hulp van ouders hard 
nodig. De laatste jaren zien wij dat deze 
werkzaamheden door een steeds kleinere 
groep ouders opgepakt wordt. Daar wij 
uitgaan van het principe “vele handen 
maken licht werk” vragen wij alle ouders 
op de informatieavond in te tekenen op 
één van de geplande avonden.
Welke avonden daarvoor zijn gepland, 
leest u op de nieuwe jaarkalender 2018-
2019 die u aan het begin van het nieuwe 
schooljaar ontvangt.

Eerder ophalen van school 
voor zwemles
Wanneer uw kind iets eerder van school 
gehaald moet worden, omdat de zwemles 
om 15.30 uur begint, dan mag u uw kind 
om 15.10 uur ophalen. Dit moet u wel van 
tevoren hebben gemeld aan de leerkracht.
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Schrijfblok 
Korte mededelingen kunt u voor schooltijd op 
het Schrijfblok schrijven. Zo hebben wij alle tijd 
en aandacht voor de kinderen die vol verhalen 
binnenkomen. Mocht u meer uitgebreide zaken 
willen bespreken, dan verzoeken wij u ’s mid-
dags na schooltijd te komen of een afspraak te 
maken. 

Rugzak, tas
Het is fi jn als de kinderen een rugzakje of een 
tas met naam erop meenemen. Hierin kunt u 
het tussendoortje meegeven en wij eventueel 
brieven voor thuis.

Zindelijk 
Het is noodzakelijk dat uw kind zelfstandig naar 
de wc kan gaan (ook billen afvegen), wanneer 
het op school komt. Als dit problemen oplevert, 
geef dit bij de leerkracht aan, voordat uw kind 
naar school gaat.

Naam 
Wilt u alstublieft een naam zetten op de tas, 
laarzen, beker, broodtrommel, etc. van uw kind. 
De tassen van de kinderen gaan in de daarvoor 
bestemde bak die in de gang staat. 

Tussendoortje
Halverwege de morgen eten en drinken de kleu-
ters samen in de kring. Wilt u hiervoor uw kind 
een beker (voorzien van naam) meegeven en 
een stuk fruit? Wilt u uw kind niet teveel eten 
meegeven. Een stuk fruit is voldoende. Wanneer 
het eten niet op komt in vijftien minuten, geven 
we het weer mee terug naar huis. Vaste fruitda-
gen zijn woensdag en vrijdag.

Letters en cijfers
Spelenderwijs leren de kleuters hun naam te 
schrijven. Cijfers mogen de kinderen stempelen. 
Het aanleren van de juiste cijfers schrijven start 
dan in groep 3, zodat de kinderen het schrijven 
van getallen goed aanleren.
Buitenspelen 
Buitenspelen is een vorm van bewegingsonder-
wijs. Bij goed weer gaan de kleuters elke dag 
buiten spelen. Ze spelen buiten met materiaal. 
Kinderen leren te delen. Ze leren te wachten tot 
ze aan de beurt zijn en ze leren om samen te 
spelen. Daarnaast is dit een belangrijk moment 
voor de motorische ontwikkeling. 
Wanneer het regent, gaan we niet naar buiten, 
maar naar de gymzaal als het rooster dat toe-
laat. 

Gym
We gymmen in ieder geval een keer per week. 
Voor de leerlingen van groepen 1 en 2 vragen 
wij u makkelijk aan te trekken gymschoenen aan 
te schaff en, bijvoorbeeld met elastiek of klitten-
band en ruwe zolen. Wilt u deze gymschoenen 
de eerste week meegeven naar school? Wilt u 
ze voorzien van de naam van uw kind en in een  
tasje doen? De gymschoenen blijven op school, 
zodat we als het nodig is vaker in de week kun-
nen gymmen. Wilt u uw kind op de dag dat we 
gaan gymmen, makkelijke kleding en hemd la-
ten aantrekken? Dat bevordert de zelfredzaam-
heid van uw kind bij het aan- en uitkleden. 
In de gymzaal geven we afwisselende lessen: 
spel, materiaal en toestellen, en we gebruiken 
de ruimte ook voor dans en drama. 

Verjaardagen 
Kinderen die jarig zijn mogen in hun groep 
een traktatie uitdelen. Ook mogen zij de leer-
krachten iets lekkers geven. Een traktatie is iets 
extra’s, houdt u hier rekening mee.
Er zijn kinderen die zelden op verjaardagen wor-
den uitgenodigd, anderen vaak. Om teleurst-
ellingen te voorkomen worden de uitnodigin-
gen niet uitgedeeld in de klas. We geven er de 
voorkeur aan dat u als ouder de uitnodigingen 
bij de leerlingen bezorgt. Dit geldt ook voor de 
kerstkaarten.

Rapporten	
Alle	leerlingen	van	de	school	krijgen	twee	keer	
per	 jaar	 een	 rapport	 mee.	 Dit	 geldt	 ook	 voor	
kleuters.	 Incidenteel	 kan	 hiervan	 afgeweken	
worden,	 bijvoorbeeld	 als	 een	 kind	 nog	 maar	
kort	op	school	is.	Het	doel	van	het	rapport	is	om	
u	 als	 ouder	 zicht	 te	 geven	 op	 de	 ontwikkeling	
van	uw	kind.	In	het	rapport	vindt	u	een	rappor-
tage	van	de	leerkracht	en	een	uitdraai	van	KIJK!	
ons	 kleutervolgsysteem.	 In	 het	 rapport	 is	 ook	
een	toelichting	te	vinden	op	het	rapport.	


