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Beste ouders/verzorgers,  

 

Uw kind is of wordt 4 jaar en mag naar school!  

Voor u ligt de eerste schriftelijke kennismaking met obsSprinkels.  

Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders/verzorgers van kleuters en is 

een aanvulling op de schoolgids. Het is natuurlijk niet mogelijk om op papier een 

volledig beeld te geven van het reilen en zeilen bij de kleutergroepen maar we 

hebben toch een aantal onderwerpen voor u op een rijtje gezet. 

 

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich 

samen met uw kind snel ‘thuis’ zult voelen op obsSprinkels.  

Een hele fijne schooltijd toegewenst!  
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Schooltijden 

 

De schooltijden op obs Sprinkels zijn:  

’s Morgens van 8.15 – 14.00 uur (op woensdag tot 12.00 uur) 

 

In de ochtend gaan de zijdeuren om 08.05 uur open.  

We willen graag om 08.15 uur beginnen, dus probeer op tijd te zijn.  

 

Stelt u bij ziekte van uw kind of andere verhinderingen de school daarvan op de 

hoogte vóór schooltijd. Dit kan telefonisch of via een mailtje naar de leerkracht. 

Wanneer uw kind een bezoekje moet brengen aan de dokter of tandarts, dit ook 

graag even vooraf aan de leerkracht of administratie doorgeven. Vanaf 5 jaar is 

een kind leerplichtig en mag er (bijna) niet meer verzuimd worden. Regelmatig 

naar school gaan is belangrijk voor uw kind. Wilt u uw kind buiten 

schoolvakanties thuishouden, dan moet dit (met een geldige reden) worden 

aangevraagd. Wanneer u een verlof wilt aanvragen voor uw kind dan kan dit via 

het Ouderportaal. Een formulier hiervoor is te vinden onder het kopje 

‘documenten’.  Hoewel de leerplicht voor 4-jarigen nog niet geldt, vinden wij het 

wel belangrijk dat uw 4-jarige kind zo snel mogelijk regelmatig naar school komt.  

 

Ouderportaal 

Op school wordt er gebruik gemaakt van het ouderportaal. U heeft hiervoor de 

inlogcodes toegezonden gekregen. Hierop kunt u klassen- en schoolnieuws 

vinden. Het ouderportaal is alleen toegankelijk voor de ouders van de school. De 

berichten en foto's vanuit de klas zijn alleen maar zichtbaar voor de ouders van 

de klas.  
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Eerste schooldag  

 

Voordat een kind officieel naar school gaat mag hij/zij 5 dagdelen meedraaien.  

Dit om alvast een beetje aan de nieuwe omgeving, zijn/haar klasgenoten en de 

leerkracht(en) te wennen. De leerkracht neemt ongeveer 5 weken van tevoren 

(telefonisch) contact met u op om de data van deze dagdelen vast te leggen.  

 

Hierop maken we echter twee uitzonderingen, de 

decembermaand en de maand voor de zomervakantie. Deze 

maanden zijn erg onrustige periodes en voor de kinderen 

minder geschikt om in een nieuwe groep te wennen.  

 

Gewoonlijk zijn er in die periodes geen wendagen en kan het 

kind na de vakantie beginnen. Indien gewenst kunt u, in overleg 

met de leerkracht, na de vakantie nog wendagen plannen.  

 

De eerste schooldag kan spannend zijn voor kind en/of ouder. 

Kom de eerste keer gezellig met uw kind de klas in en zoek 

samen naar zijn of haar stoeltje. Maak het afscheid nemen echter niet te lang; 

dat is makkelijker voor uw kind. Wij vragen u uw kind een tasje mee te geven 

met daarin fruit en iets te drinken tijdens de pauze. 

 

Voor kinderen is het natuurlijk ontzettend leuk om speelgoed van thuis mee te 

nemen. Helaas is uit ervaring gebleken, dat dit weleens voor problemen zorgt. 

Het speelgoed raakt kwijt of gaat kapot. Wilt u, als ouder, ervoor zorgen dat het 

kind niet dagelijks speelgoed mee naar school neemt? Er is op school genoeg 

materiaal om mee te spelen. 

 

Een natte broek kan natuurlijk een keer voorkomen. Wanneer dit gebeurt is het 

prettig voor uw kind om eigen kleding bij zich te hebben. Zou u op de eerste 

schooldag een extra setje willen meegeven? Deze laten wij dan op school in de 

luizenzak.  
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Methodes en werkwijzen 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Wij besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en aan 

de groepsvorming. We maken hiervoor gebruik van de methode “Vreedzame 

school”.  Het is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 

competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school 

als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 

stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 

conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en 

voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Het programma De Vreedzame school, helpt ons bij het creëren van een prettige 

en veilige sfeer op school. In de kleutergroepen leren kinderen veel van Aap en 

Tijger. Dit zijn de handpoppen die bij de lessen van De Vreedzame School 

regelmatig een hoofdrol spelen. Zo leren onze leerlingen, samen met aap en 

tijger, hoe ze door middel van een goede communicatie, conflicten kunnen 

voorkomen en oplossen, waarbij de nadruk ligt op het benoemen van gewenst 

gedrag. 

 

We hebben op obsSprinkels 3 basisregels: 

• We zijn aardig voor elkaar 

• We zijn rustig in onze school 

• We gaan netjes met onze spullen om 
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Spel  

Wij dagen kinderen uit tot spelend, onderzoekend én ontwerpend leren. Dat lukt 

het beste als thema’s en activiteiten betekenis voor hen hebben. Dan ontstaat 

betrokkenheid en ruimte tot leren. Wij werken in de kleutergroepen thematisch. 

Deze thema’s duren vaak 6 weken. Samen met de kinderen geven we inhoud 

aan het thema met als doel om tot interessante gesprekken, betekenisvolle 

knutselopdrachten en boeiend rollenspel te komen. Bij elk thema wordt 

geprobeerd de hoeken aan te laten sluiten bij het thema en een themahoek te 

maken. In de klas vind je bijvoorbeeld de stoomboot van Sinterklaas, een 

bloemenwinkel, kapper of een supermarkt. Ook worden er specifieke taal- en 

rekenhoeken ingericht.  
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Onderbouwd 

Bij de kleutergroepen werken wij met het leerlingvolgsysteem Onderbouwd.  

De leerlijnen, kern- en tussendoelen voor de groepen 1-2, zoals door het 

Ministerie van onderwijs vastgelegd, vormen de basis van Onderbouwd.   

Onderbouwd zorgt ervoor dat de kleutergroepen gericht met verschillende doelen 

werken. De doelen zijn op het gebied van beginnende gecijferdheid, beginnende 

geletterdheid en motoriek. Elke week zullen er nieuwe doelen centraal staan en 

zullen de doelen worden geëvalueerd.  

 

De leerkrachten in de groepen 

1-2 werken thematisch. Iedere 

week zijn er nieuwe doelen 

waaraan de leerkrachten hun 

lesaanbod koppelen. De doelen 

worden op verschillende 

manieren aangeboden en op 

verschillende niveaus; in de 

hoeken, tijdens de 

kringactiviteiten en tijdens het spelen en werken met ontwikkelingsmateriaal. De 

leerkrachten houden d.m.v. observaties goed bij welke doelen de kinderen 

wel/niet beheersen en kunnen hierdoor goed aansluiten bij het niveau van het 

kind (door het kind vervolgens extra hulp of extra uitdaging te geven). 

 

De leerkrachten krijgen door te werken met 

Onderbouwd een beter beeld van uw kind en 

kunnen hierdoor meer onderwijs op maat 

bieden. Kort gezegd geeft “Onderbouwd” de 

leerkrachten van groep 1-2 zicht op de 

doorgaande leerlijnen op het gebied van 

taal, rekenen en motoriek, de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en 

hun opbrengsten.  
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Taal  

Naast het gebruik van onderbouwd werken we o.a. met prentenboeken, 

verteltafels, poppen en diverse ontwikkelingsmaterialen op het gebied van 

ontluikende geletterdheid. Verder komen auditieve vaardigheden regelmatig aan 

bod welke als belangrijke leesvoorwaarde dienen. Door veel met taal bezig te 

zijn, worden de kinderen gestimuleerd en enthousiast gemaakt voor boeken, 

letters en lezen.  

 

Wij adviseren ouders dan ook thuis dagelijks voor te 

lezen! Kleuters hebben vaak al belangstelling voor 

letters en willen ook graag leren schrijven, daar is 

niets op tegen. In onze groepen gebruiken we 

letters, die eenvoudig na te schrijven zijn.  

 

Wanneer we met letters bezig zijn, spreken we de 

letters fonetisch uit (klanken). Bijvoorbeeld: r 

uitspraak rrrrr (dus niet -er-). 

 

Rekenen 

Naast het gebruik van Onderbouwd. Werken we met het rekenprogramma “Met 

sprongen vooruit”. De activiteiten uit het spellenboek zijn gericht op de drie 

domeinen: tellen-en-rekenen, meetkunde en meten.  

Deze drie domeinen komen afzonderlijk en in relatie tot elkaar aan de orde.  

Bij tellen-en-rekenen horen activiteiten die tot doel hebben dat kinderen de telrij 

kunnen opzeggen, kunnen werken met telbare hoeveelheden, erbij en eraf 

kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen maken en getalsymbolen 

kunnen herkennen en deze kunnen ordenen en koppelen aan hoeveelheden.  

Meten heeft betrekking op ordenen, vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, 

gewicht en oppervlakte. Ook tijd is een grootheid die tot meten behoort.  

Bij meetkunde staan activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of 

opereren met vormen en figuren tot doel hebben. De kinderen maken d.mv. dit 

rekenprogramma kennis met alle benodigde kennis die zij nodig hebben om in 

groep 3 een vliegende start te kunnen maken. Alle activiteiten worden wederom 

gekoppeld aan de doelen van onderbouwd.  
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Motoriek  

De kinderen gymmen twee keer per week in het speellokaal a.d.h.v de methode 

“Bewegingsonderwijs in het speellokaal”. Dit zijn klim- en klauteractiviteiten en 

spellessen.  

 

De kinderen hebben hun gymschoenen (graag voorzien van naam) in een 

mand op school. Gymschoenen het liefst met klittenband of met een elastieken 

band over de wreef. Wilt u deze de eerste schooldag aan uw kind meegeven. 

Gymkleding is in de kleutergroepen nog niet nodig. We gymmen in hemd of T-

shirt; afhankelijk van de les gaan jurken, rokken en truien uit.  

 

Afhankelijk van het weer spelen de kinderen ook veel buiten. In zowel de 

ochtend als middag drie kwartier (mits er niet gegymd wordt). Denkt u, met 

winters weer, aan een muts, handschoenen/wanten en een sjaal? Verder wordt 

de motoriek gestimuleerd door de vele knutselactiviteiten en 

ontwikkelingsmaterialen.   

 

 

 

 



 Informatieboekje groep 1 & 2 

Najaarsleerlingen 

 

Als school hanteren wij een zorgvuldig beleid rond najaarsleerlingen. 

Najaarsleerlingen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of 

december. Een groot deel van deze kinderen gaat na tweeënhalf jaar kleuteren 

naar groep 3, een kleiner deel van deze kinderen heeft een kortere 

kleuterperiode en stroomt na anderhalf jaar door naar groep 3.  

 

Omdat we willen dat ons onderwijs aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen, 

kijken we vooral naar de mogelijkheden van een kind. Spel is de basis van de 

ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen die heel jong zijn in leeftijd en gedrag 

kunnen veel groei- en ontwikkelingsvoordeel van een langere kleuterperiode 

hebben. Dit wordt ook niet gezien als zittenblijven/doublure. Het kan juist een 

positieve bijdrage leveren om een kind met een zo hoog mogelijk 

ontwikkelingsniveau de basisschool te laten verlaten. Een kind heeft recht op een 

stevige basis. Voor de kinderen in de groepen 1-2 gaat het naast beginnende 

geletterdheid en gecijferdheid als beoordelingscriterium, ook om de lichamelijke 

en de emotionele ontwikkeling, de taakgerichtheid, de belangstelling, de 

motivatie, de taalontwikkeling en het samen spelen en werken.  

 

Wij volgen de ontwikkeling van een kind aan de hand van ons 

observatie/registratie systeem ’Onderbouwd’.  

In het eindoordeel spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:  

• De sociaal-emotionele ontwikkeling, de mate van zelfvertrouwen, de 

zelfstandigheid, taakgerichtheid, motivatie, concentratie en het werktempo van 

het kind.  

• De cognitieve ontwikkeling; waaronder de beginnende geletterdheid en 

gecijferdheid  

• Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. 
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Vaste ontmoetingspunten  

 

Wanneer uw kind een maand op school zit, wordt u uitgenodigd voor een 

gesprek, waarin de leerkracht e.e.a. samen met u bespreekt. Tijdens dit gesprek 

is er ook de mogelijkheid om eventuele bijzonderheden te bespreken of 

misschien extra informatie aan de leerkracht door te geven. Ook wordt tijdens dit 

gesprek de ‘oudervragenlijst’ besproken.  

 

Drie keer per jaar kunt u tijdens de vastgelegde contactmomenten met de 

groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind op school praten. Voor deze 

10- minutengesprekken krijgt u een uitnodiging via het Ouderportaal. Hier kunt u 

zich inschrijven. U krijgt hierover tegen die tijd nader bericht.   

 

Daarnaast is er ook elke maand een spreekuur na schooltijd waar u gebruik van 

kunt maken. Natuurlijk kunt u ook altijd een aparte afspraak maken voor een 

gesprek.  

 

U kunt natuurlijk altijd met uw vragen terecht bij de leerkracht.  

Stel uw vragen bij voorkeur niet onder schooltijd. Wanneer u wat langer met ons 

wilt praten, dan maken we graag een afspraak. 
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Hoe ziet een schooldag eruit?  

 

• Vanaf 08.05 mogen de leerlingen van groep 1 en 2 met hun ouders naar 

binnenkomen. De kinderen hangen hun jas (evt. tas, afhankelijk van de klas) op 

bij de kapstok. Op alle dagen kan tot 8.15 afscheid worden genomen, daarna 

begint de schooldag. We willen u verzoeken om via de hoofdingang de school te 

verlaten. Op deze manier hebben we geen last van ‘tegenliggers’ en kunnen de 

kinderen op een veilige manier de school betreden.  

• Iedere ochtend (behalve maandag) wordt er gestart met een spel inloop. 

• Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen, voordat ze op school komen, thuis naar 

het toilet zijn geweest? Verder wordt er verwacht dat uw kind zelfstandig naar 

het toilet kan. Het is handig om een setje schone kleren mee te geven. Deze 

kunnen kinderen bewaren in de luizenzak.  

 

Na de spelinloop gaan de kinderen met elkaar in de kring.  

Naast de leerkracht zitten twee kinderen die de gehele dag hulpjes mogen zijn. 

Met elkaar bekijken we welke dag het is en wat we die dag gaan doen 

(dagritmekaarten). In de kring vinden diverse kringactiviteiten plaats. Voorlezen, 

taalspelletjes, rekenspelletjes, muziek, drama etc. (n.a.v. doelen Onderbouwd) 

Na de kring is het, afhankelijk van het lesrooster, tijd om buiten te gaan spelen 

(of te gymmen). Andere groepen blijven binnen en starten met de speel-werkles. 

 

Zowel ’s ochtend als ’s middags spelen de kinderen na een kringactiviteit buiten 

(of in de gymzaal) en is er een speel-werk les. De kinderen kiezen, n.a.v. het 

kiesbord waar zij willen spelen of werken. Ieder kind heeft hiervoor zijn of haar 

eigen naamkaartje. De kinderen kunnen spelen in de diverse hoeken: bouwhoek, 

poppenhoek, leeshoek, rekenhoek, letterhoek, kunnen aan de slag met 

gezelschapsspelletjes of zich bezighouden met knutselactiviteiten die gerelateerd 

zijn aan een thema.  

 

Ook wordt er onder een speel-werkles tijd gemaakt om extra hulp en begeleiding 

in de klas te geven aan kinderen die dit nodig hebben in de kleine kring. Dit door 

de kinderen om te leren gaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht loopt een 

vaste route door de klas en zal dus regelmatig bij de kinderen langskomen.  
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Op deze manier leren de kinderen problemen zelf op te lossen of met elkaar en 

geeft het de leerkracht ruimte om een groepje extra instructie te geven of te 

werken in een kleine kring. 

Halverwege de ochtend eten en drinken we iets in de kring. 

Geef uw kind, in een eigen tas/rugzakje, een liefst zo gezond mogelijk 

tussendoortje mee. Te denken valt aan: fruit, crackers, komkommer enz.  

 

Rond 12 uur lunchen we gezamenlijk 

met de kinderen in de klas. Bij de lunch 

eten we brood en een beker/pakje 

drinken. Graag uw kind twee 

bekers/pakjes meegeven (1 voor de 

ochtendpauze en 1 voor de lunch). Wilt 

u uw kind iets extra’s meegeven in de 

broodtrommel? Denk dan aan een 

stukje groente of fruit.  Snoep/paaseitjes/pepernoten zijn niet toegestaan. Uit 

ervaring weten wij dat kinderen graag hun lege broodtrommel of beker willen 

laten zien; geef uw kind daarom niet té veel mee.  

 

Aan het einde van de dag (13.55 uur) gaan de kinderen samen met de leerkracht 

naar buiten. Op deze manier kunnen we rustig de school verlaten. De kinderen 

stellen zich bij hun eigen klas op. Ouders graag wachten achter de grijze bollen 

of beukenhaag i.v.m. het zicht. Wanneer er contact met u is gemaakt mag uw 

kind naar u toe lopen. Op deze manier weten wij dat ieder kind veilig bij zijn 

ouder/verzorger aankomt.  Gaat uw kind naar de BSO? Wilt u dit dan aan de 

leerkracht melden. Op iedere wc-deur hangt een lijst waarop u dit kunt 

invullen.  Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald of tussentijds 

wordt opgehaald, wilt u dit dan in de agenda schrijven (de agenda ligt bij de klas 

van uw kind).  
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Festiviteiten en ouderhulp  

 

In de loop van het jaar hebben wij op school en in de klas een aantal vaste 

festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, de kerstKerst- en 

paasvieringPaasviering, sportdag, juffendag, schoolreis etc. 

U krijgt voor al deze zaken ruim op tijd de benodigde informatie via het 

ouderportaal.  Voor bepaalde activiteiten vragen wij uw hulp, meestal. Meestal is 

dat via de klassenouders.  

 

Wij zijn erg blij met uw hulp en 

ook voor uw kind is het leuk, 

wanneer papa/mama of opa/oma 

komt helpen. Dit gaat bijvoorbeeld 

om het helpen bij een sportdag, 

spelletjescircuit, uitstapje naar de 

kinderboerderij maar ook 

bijvoorbeeld bij de jaarlijkse 

schoonmaakavond waarbij alle 

materialen en kasten worden 

schoongemaakt om in het nieuwe schooljaar weer fris te kunnen starten. 

Sommige activiteiten kunnen i.v.m. de veiligheid van de kinderen niet doorgaan 

zonder extra hulp van ouders.  

 

De groepen geven één keer per jaar een voorstelling op het podium. Samen met 

de leerkracht wordt er flink geoefend. Soms zal hierbij ouderhulp gevraagd 

worden. Tegen de tijd dat de groep van uw kind aan de beurt is, krijgt u een 

uitnodiging.   

 

Onze school neemt deel aan het programma Swim2Play. In blokken van 5 weken 

gaat groep 1 t/m 8 deelnemen aan wateractiviteiten in het 

zwembad Hesselingen. De leerlingen gaan lopend naar het zwembad. Hierbij zal 

ook ouderhulp gevraagd worden. Tegen de tijd dat de groep van uw kind aan de 

beurt is, krijgt u een berichtje. Tijdens de zwemlessen bent u van harte 

uitgenodigd om te komen kijken.  
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Verjaardag vieren  

 

Als uw kind jarig is, mag dat op school gevierd worden.  

De jarige mag op de tafel/stoel staan en wij zingen voor hem/haar 

verjaardagliedjes. Daarna volgt vaak de traktatie (het liefst natuurlijk iets kleins 

en gezonds!). Tevens mag de jarige de klassen rond. Dat wil zeggen; samen met 

twee vriendjes naar alle kleuterjuffen. Wij vieren vaak rond 10 uur de 

verjaardag. Wilt u erbij zijn i.v.m. het maken van foto’s? Spreek dit van tevoren 

even met de groepsleerkracht af. De verjaardagen van kinderen die 4 worden, 

worden niet op school gevierd. We adviseren u om uw kind zijn/haar vierde 

verjaardag op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf te laten vieren in een 

vertrouwde omgeving met kinderen die hij of zij goed kent.  

Om teleurstellingen te voorkomen, stellen we het op prijs dat uitnodigingen voor 

verjaardagspartijtjes (maar ook kerstkaartjes) buiten school uitgedeeld worden. 

 

We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld heeft gekregen 

wat u en uw kleuter te wachten staat. Mocht u na het lezen toch nog vragen 

hebben, neemt u dan na schooltijd even contact op met één van de leerkrachten 

om een toelichting te vragen. Kijk ook regelmatig op onze website 

www.obssprinkels.nl voor actuele informatie over de school.  

 

Wij wensen u en uw kind een leerzame en prettige schooltijd toe! 

 


