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Algemene informatie 

 

Welkom 

Vanaf 8.20 uur gaat de kleuteringang open. U mag met uw kind mee lopen naar het 

lokaal. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is er spel- of boekeninloop. Op maandag en 

donderdag is er geen spelinloop. We starten dan met de kring. 

Om 8.30 uur gaan we beginnen met de kring. Het is vooral voor de kinderen rustig en 

prettig als alle kinderen dan aanwezig zijn.  

 

Wat moet u zich nu in de praktijk voorstellen bij een spelinloop: 

Als uw kind ’s ochtends het lokaal binnenkomt, mag het meteen beginnen met het werkje 

dat op de tafel bij zijn/haar stoel ligt.  

U, als ouder, mag tijdens de inloop met uw kind naar binnen lopen en het werkje samen 

met uw kind doen. Vanaf 8.40 uur spelen de kinderen samen of alleen met het 

beschikbare materiaal. U, als ouder, moet er wel voor zorgen dat u dan afscheid heeft 

genomen van uw kind. De leerkracht heeft op deze manier voldoende gelegenheid om 

vanaf 8.40 uur de overgang naar de kring soepel te laten verlopen. Rond de klok van 

8.45 uur start de kring met een gezamenlijke opening en een activiteit in de kring. 

Als u een leerkracht langer wilt spreken, dan kunt u na schooltijd bij de leerkracht 

terecht. Heeft u wat meer te vragen, dan vinden we het fijn als u even een afspraak 

maakt. 

 

 

 

 



Eten en drinken 

’s Morgens gaan we, rond 10.00 uur, met de kinderen eten en drinken. U kunt uw kind 

daarvoor iets meegeven. Wilt u dit tussendoortje niet te groot maken? We hebben 

namelijk maar een kwartiertje de tijd. We stellen het op prijs als u iets gezonds 

meegeeft.  

 

Vijf gelijke dagen model 

Het vijf gelijke dagen rooster zorgt er voor dat de kleuters tussen de middag met de 

leerkracht samen eten. Het is de bedoeling dat we op dat moment brood eten. Natuurlijk 

zorgen we er voor dat de kleuters meer tijd krijgen om te eten dan de oudere kinderen. 

Toch kan het voorkomen dat niet alles op gaat. De leerkracht zal een zo goed mogelijke 

inschatting maken waardoor uw kind in ieder geval voldoende eet en drinkt. Wilt u er 

voor zorgen dat uw kind naar behoefte te eten en te drinken mee krijgt? 

 

Ophalen van de kleuters 

We willen u vragen om pas tegen het einde van de schooltijd het schoolplein op te komen 

om uw zoon/dochter op te halen. Het wordt al snel onoverzichtelijk als er ouders staan te 

wachten, terwijl er nog groepen aan het buiten spelen zijn. Bent u toch wat eerder, wilt u 

dan even wachten buiten het hek? 

 

Naar huis/BSO 

Mocht uw kind door iemand anders opgehaald worden dan u zelf, wilt u dat in het 

schriftje bij de deur noteren? 

 

Zelfredzaamheid 

Om op school bezig te kunnen zijn met leerdoelen, moeten kinderen (ook kleuters) 

bepaalde vaardigheden bezitten. Het ontbreken van vaardigheden in de zelfredzaamheid 

kan het leren van uw kind belemmeren. Wij besteden hier op school ook aandacht aan. 

Wilt u thuis alert zijn op het aanleren van vaardigheden als; het aan- en uitkleden, billen 

afvegen, rits dicht doen, eigen schoenen aan en uit kunnen doen, eigen tas dragen, 

kunnen groeten, vragen stellen, etc. Mocht u hier vragen over hebben, loop dan bij ons 

binnen. 

 

Gym 

De kinderen gymmen in de speelzaal in hun hemd en broek of maillot/legging. Wilt u uw 

kind de eerste schooldag gymschoenen meegeven? Het zou fijn zijn als uw kind schoenen 

zonder veters zelf aan kan trekken. De zolen mogen in ieder geval niet zwart zijn, omdat 

dit zwarte strepen op de vloer geeft. De schoenen graag beide voorzien van naam. De 

gymschoenen krijgt u voor de zomervakantie mee naar huis. U kunt dan thuis 

controleren of de schoenen nog goed passen. Als de schoenen, door het schooljaar heen, 

te klein zijn, geven wij ze mee naar huis dan weet u dat er nieuwe schoenen nodig zijn. 

 

 

Speelgoedochtend 

Een aantal vrijdagen in het jaar is het speelgoedochtend. De kinderen mogen dan van 

thuis gezelschapsspelletjes meenemen. De leerkrachten zullen tijdig naar u 

communiceren via e-mail wanneer het speelgoedochtend is.  

 
Traktaties 

Wanneer uw kind jarig is, wilt u dan zelf met de leerkracht overleggen welke dag 

uw kind trakteert? Wij vragen u om samen met uw kind te zoeken naar een 

verstandige traktatie voor klasgenoten.  

 

Oudergesprekken 

Tweemaal per jaar wordt u op school uitgenodigd voor een gesprek met de 

groepsleerkracht(en). Het oudercontact in de maand februari zal op school plaatsvinden 

in de vorm van een 10-minutengesprek. In juni vinden er weer 10-minutengesprekken 

plaats. Bij beide gesprekken zal uw kind net een rapport hebben ontvangen. De 

leerkracht komt één keer op huisbezoek in de kleuterperiode. Dit huisbezoek vindt plaats 

in oktober of november.  

 

 



Ouderbetrokkenheid 

Gedurende het jaar is er regelmatig hulp nodig van jullie, de ouders. U kunt dan denken 

aan bijvoorbeeld helpen bij een sportdag, rijden naar schoolreis, een cultuuruitstapje 

begeleiden, een workshop geven of daar bij helpen. Naast deze praktische hulp, kunt u 

ook denken aan het betrokken zijn bij wat er speelt in de klas en met welke leerdoelen 

wij bezig zijn, maar ook het spelenderwijs oefenen met uw kind. Met elkaar maken we 

het onderwijs voor uw kind rijker en meer betekenisvol. 

 

Interne begeleiding 

Gesprekken met de interne begeleider kunnen plaatsvinden op verzoek van de leerkracht 

of ouders. De leerkracht stemt gedurende het schooljaar de ontwikkeling van uw kind af 

met de interne begeleider.  

 

Fysiotherapie 

Als school werken wij samen met fysiotherapie Bos en Weide. Zij zullen jaarlijks kort 

komen observeren in de groepen 1 t/m 4. Mochten hier opvallende zaken uit komen, dan 

wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de leerkracht. U kunt dan denken aan 

aandachtspunten in de grove motoriek (o.a. bewegen, gymmen, lopen, rennen) of in de 

fijne motoriek (o.a. knippen, kleuren, schrijven). U bent vrij om, mocht u met uw kind 

naar fysiotherapie gaan, zelf een keuze te maken voor een fysiotherapiepraktijk.  

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Vanuit schoolmaatschappelijk werk is Rosa Megens verbonden aan onze school. Na 

iedere vakantie zal zij 1x per week, gedurende 3 weken aanwezig zijn tijdens de inloop 

op school. U kunt haar op die momenten benaderen voor vragen. Rosa kan scholen en 

ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoedende en zorgende taak richting 

schoolgaande kinderen. Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met 

schoolmaatschappelijk werk met een vraag of probleem. Daarnaast kan een 

leerling/gezin (met toestemming van de ouder(s)) verwezen worden door de leerkracht 

of intern begeleider. Er is ook een telefonisch spreekuur van 08.45 – 10.00 uur. Tel: 

(055) 526 24 22. Mailen kan ook: smvapeldoorn@mdveluwse.nl 

 

Schoolgids 

Op de website van de Sebastiaanschool kunt u de gehele schoolgids vinden. Het 

gemakkelijkst is om deze te downloaden als pdf, dat maakt hem goed leesbaar. 

 

Onderwijs informatie 

 

Thema’s 

In de kleutergroepen op de Sebastiaan wordt er gewerkt aan de hand van thema’s. De 

thema’s kunnen aansluiten bij een seizoen of bij een belangrijke gebeurtenis in het jaar. 

U kunt ook denken aan losstaande thema’s als ‘ziek zijn’, ‘verkeer’ of ‘kunst’. Het 

onderwijs voor uw kind sluit aan bij deze thema’s; de lessen, de klas en de hoeken 

worden hier op aangepast. Hierdoor wordt er gezorgd voor een rijke leer- en 

speelomgeving voor uw kind. U kunt als ouder hier ook een steentje aan bijdragen. Het is 

erg leuk als er wordt mee gedacht over de invulling van een bepaald thema of als er 

spullen worden meegenomen.  

  

Letters 

Tijdens de thema’s stellen we steeds 1 of 2 letters centraal. Zo leren de kinderen dat elke 

letter zijn eigen klank heeft (spreek de letter uit zoals je hem hoort, bv bu van boek), 

een eigen klankgebaar en een eigen schrijfwijze. U weet van te voren welke letters dat 

zijn, zodat u die thuis ook met uw kind kunt benoemen/opzoeken. Hier gebruiken wij ook 

een lettertas voor die elk kind een keer mee naar huis krijgt. Maximaal 10 voorwerpen er 

in en graag binnen 3 dagen terug mee naar school. 

 

 
Fonemisch bewustzijn 

Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden'. Dit is een 

belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, omdat het bijdraagt aan een goede 

leesstart in groep 3. In groep 1 beginnen we daar spelenderwijs mee. In groep 2 krijgt 

dit een steeds belangrijkere rol in de lessen en in de ontwikkeling van uw kind. De 
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kinderen krijgen in groep 2 in kleine kringen, afgestemd op het niveau waar uw kind op 

dat moment zit, spelenderwijs les in fonemisch bewustzijn. 

 

 
Gecijferd bewustzijn 

Bij gecijferd bewustzijn doen kinderen ervaring op door activiteiten te ondernemen op 

het gebied van tellen, getalbegrip en meten en meetkunde. Ook ligt er veel nadruk op 

rekentaal. Zo maken we de kleuters spelenderwijs klaar voor een goede rekenstart in 

groep 3.  

 

Motoriek 

De motoriek speelt bij jonge kinderen een belangrijke rol; in deze fase worden grote 

stappen gezet in zowel de grove als de fijne motoriek. Dit is dus ook een belangrijk 

onderdeel van het kleuteronderwijs. We besteden veel aandacht aan een goede pengreep 

en zorgen voor veel bewegingsonderwijs. Mocht hier ondersteuning in nodig zijn, hebben 

wij nauw contact met de fysiotherapeut (zie stukje ‘fysiotherapie’ hier boven). 

 

Sociale- en emotionele ontwikkeling  

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) maken we gebruik van de Kanjertraining. 

De Kanjertraining probeert kinderen te leren hoe ze sociaal sterk(er) kunnen worden. 

Bijvoorbeeld door een prentenboek te lezen en dit met de kinderen te bespreken en na te 

spelen. Ook doen we veel groepsspellen bij de Kanjertraining en spelen we met de klas 

situaties uit om te leren hoe je op een goede en sociale manier kan reageren en voor 

jezelf op kan komen. 

 

 

 

Wij hopen dat wij samen met u en uw kind 

 een fijne schooltijd mogen beleven! 

 


