
Kleuter informatie 
Jozef Sartoschool

2022 
2023



Beste Ouders,

Van harte welkom op de Jozef Sartoschool!

Vier jaar worden en dan naar de basisschool gaan is een grote en spannende stap. In deze
gids staan handige weetjes over het reilen en zeilen in de groepen 1-2 op onze school. Wij
denken dat deze weetjes u en uw kind kunnen helpen bij deze grote stap!

Kleutergroepen
We hebben vier groepen 1-2 met allemaal een eigen naam:
De Gouden Guppen (juf Tineke en juf Ruth)
De Paarse Papegaaien (juf Mirjam en juf Surya)
De Zilveren Zebra’s (juf Ellis en juf Francesca)
De Witte Walvissen (juf Fenny en juf Surya)

Wennen en kennismaking
In de weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, mag uw kind twee keer een ochtend
komen wennen in de nieuwe klas. De leerkracht belt u ongeveer 5 weken van tevoren om
kennis te maken en om de wen afspraken te maken.

Groepsapp
Elke kleutergroep heeft 2 klassenouders. Deze klassenouders zijn beheerders van de
groepsapp. Zij kunnen u toevoegen in de app. De leerkrachten zitten niet in de app
maar sturen de klassenouders een berichtje als er snel iets gecommuniceerd moet
worden.

Schooltijden
We werken met een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag.
De schooltijden zijn als volgt:

groep 1-2:
Op maandag, dinsdag en donderdag:
8:30 uur – 14:30 uur
Op woensdag
8:30 uur – 12:15 uur
Op vrijdag:
8:30 uur  12:00 uur

Social Schools
Onze digitale communicatie met ouders loopt via het platform Social Schools. Vlak voordat
uw kind 4 jaar wordt, krijgt u via uw mail een inlogcode voor dit platform toegestuurd. Het is
belangrijk om gelijk in te loggen zodat u geen nieuws vanuit school mist. Ook het inschrijven
voor 10-minuten gesprekken en de digitale communicatie met de leerkracht van uw kind
verloopt via Social Schools.



Oudergesprekken
Drie keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken. Tijdens deze 10-minuten gesprekken 
bespreken we hoe het met uw kind gaat en hoe uw kind zich ontwikkelt in de groep.
Wacht u echter nooit tot een 10- minutengesprek als u ons iets wil vragen of als u zich zorgen 
maakt over uw kind!
Omgekeerd nemen wij ook contact met u op als er bijzonderheden zijn.
U kunt ons een mailtje sturen of even bij het hek aangeven dat u een afspraak wil maken. We 
vinden dan altijd op korte termijn een moment om elkaar te spreken.

Start en einde van de dag
Vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur staan de leerkrachten van de groepen 1-2 op het 
kleuterspeelplein om de kinderen te ontvangen. De kinderen van groep 2 gaan, na het 
begroeten van hun juf, zelfstandig naar binnen en kiezen in de klas iets om mee te
spelen/aan te werken. De kinderen van groep 1 wachten buiten bij hun eigen juf en gaan om 
8.30 uur samen met hun  juf naar binnen. Alle kinderen spelen/werken tot ongeveer 8.45 uur 
met een zelfgekozen activiteit. Daarna beginnen we de dag met elkaar in de kring.

Aan het einde van de schooldag komen de kinderen met hun juf naar buiten. Op het 
kleuterplein heeft elke kleutergroep zijn eigen vaste plek. Ouders mogen buiten het hek 
wachten. De kinderen laten aan hun juf weten of ze hun vader, moeder, opa of oma zien 
staan. Wij kijken dan even of we u ook zien en dan mag uw kind door het hek naar buiten. 
Mocht u onverhoopt niet op tijd op school kunnen zijn om uw kind op te halen, laat het ons 
dan even weten!

Eten en drinken
Elke ochtend rond 10.15 uur organiseren we een eetmoment in de kring. De kinderen eten 
tijdens dit moment hun meegebrachte fruit en drinken iets. Rond 11.45 uur lunchen we met 
de kinderen in de klas. De kinderen zitten dan in vaste tafelgroepjes. Het is fijn als u wil 
zorgen voor een gezonde lunch.

Gym
Meester Tom, onze vakleerkracht gym, verzorgt iedere week een gymles in het speellokaal. 
De kinderen mogen gymkleding aan, maar het is niet perse nodig. Gymschoenen (het liefst 
met klittenband of elastisch) zijn in verband met de hygiëne wel belangrijk. De gymtas mag 
op school blijven. Elke groep heeft een mand waarin de tasjes verzameld worden.
Wilt u de gymtas liever elke week mee naar huis nemen, dan is dat natuurlijk ook prima.

Verjaardagen
We vieren de verjaardagen altijd met alle kinderen ‘s ochtends in de kring. Als uw kind 5 jaar 
wordt, mag u daar als ouder(s) bij aanwezig zijn. We beginnen om 8.45 uur met het feestje 
en het duurt tot ongeveer 9.15 uur. U kunt dan op school blijven als u uw kind ‘s morgens 
brengt. Als uw kind 6 jaar wordt, vieren we dit feestje alleen met de kinderen in de klas. De 
jarige mag alle kinderen uit de klas trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties.
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Van groep 1…. naar groep 2 en dan naar groep 3

Uw kind start op school in groep 1 in een groep 1/2 combinatie. Uw kind blijft in principe in 
dezelfde groep totdat uw kind naar groep 3 gaat.
Alle leerlingen die vier jaar zijn geworden, worden geplaatst in groep 1. De kinderen die in 
oktober, november en december geboren (herfstleerlingen) zijn, komen ook in groep 1.

Alle kinderen worden nauwkeurig geobserveerd door de leerkrachten. Hierbij wordt het 
leerlingvolgsysteem van FocusPO gebruikt. Observaties van de leerkrachten bepalen of 
leerlingen klaar zijn voor de stap naar groep 2, waar meer eisen worden gesteld aan de 
leerlingen. We zullen u als ouder altijd meenemen in het proces als er twijfels zijn of een kind 
door kan gaan naar groep 2.

Dit geldt uiteraard ook voor de overgang naar groep 3.
Als school kijken we bij het doorgaan naar een volgende groep altijd naar de totale 
ontwikkeling van een kind.

Feestdagen
Op onze school vieren wij feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen, 
uitgebreid met de kinderen. Zowel bij het Sinterklaasfeest als bij Carnaval wordt u, als 
ouders, uitgenodigd om de start van het feest mee te maken.
Met kerstmis is er een uitgebreide viering waar u als ouders bij aanwezig kunt zijn. U 
ontvangt altijd een paar weken van te voren bericht over de organisatie rondom de 
vieringen.

Inloopochtend en spelletjesochtend
Elke maand hebben we wisselend op de maandag- en de vrijdagochtend tot 8.45 uur een 
inloopochtend.
U mag dan met uw kind mee naar binnen om even  sfeer te proeven in de klas. Uw kind vindt 
het vast leuk om u van alles te laten zien!
Daarnaast organiseren wij ook 2 keer per jaar een spelletjesochtend. De kinderen mogen dan 
in kleine groepjes, onder begeleiding van ouders, gezelschapsspelletjes spelen. We beginnen 
de spelletjesochtend  ‘s morgens om 8.30 uur en het duurt tot ongeveer 9.10 uur.
De leerkracht stuurt ruim voor de spelletjesochtend een mailtje via Social Schools. U kunt 
zich dan opgeven om te helpen. De kinderen mogen voor deze ochtend zélf 
gezelschapsspelletjes van thuis mee naar school nemen.
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De Sterrenshow
Vier keer per jaar verzorgen de kinderen van de kleuterbouw een optreden. Een sterrenshow 
is een gezamenlijke voorstelling van alle kleutergroepen met zang, dans, drama en muziek 
van ongeveer een half uur.U wordt hiervoor van harte uitgenodigd, evenals opa’s, oma’s of 
de oppas. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de data van de weeksluitingen.

Ouderhulp bij activiteiten
Er worden regelmatig leuke en educatieve activiteiten georganiseerd voor de groepen. 
Hierbij hebben we vaak uw hulp nodig. Bijvoorbeeld om mee te lopen naar de 
kinderboerderij op Presikhaaf en daar een groepje kinderen te begeleiden. Ook hebben we 
regelmatig vervoer nodig om te rijden naar de schouwburg, de bibliotheek of het 
Openluchtmuseum.

Als we hulp nodig hebben geven we dit tijdig aan door middel van een mail via Social 
Schools.

Stagiaires
Bij ons op school zijn er stagiaires van verschillende opleidingen, zoals SPW, Pabo en 
Helpende Zorg en Welzijn. Zij zullen gedurende een bepaalde periode in de verschillende 
groepen aanwezig zijn.

Samenwerking met de bibliotheek
We maken gebruik van ‘Bibliotheek op school’. We krijgen elk half jaar een nieuwe, leuke 
afwisselende collectie van de bibliotheek. Daarnaast brengen we ook één keer per jaar, met 
de hele groep, een bezoek aan de bibliotheek.
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In de kleuterklas….
Hieronder volgt informatie over hoe wij werken in de kleutergroepen.

Inloop
Elke ochtend beginnen we met een inloop. De kinderen komen op school en mogen, nadat ze 
de leerkracht begroet hebben, gaan kiezen wat zij willen doen.

Kring
Na de inloop gaan we met de hele groep in de kring. Daar vinden allerlei routines plaats zoals 
kijken en zingen welke dag het is, de kinderen tellen, cijfers oefenen. In de kring vinden ook 
activiteiten plaats zoals vertellen, zingen, spelletjes, voorlezen, kringgesprek, catechese, 
sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) en dramatische vorming. We eten ook fruit in de kring 
met de kinderen.

Werkles
Er wordt elke dag gewerkt in groep 1/2. De activiteiten en opdrachten worden door de 
leerkrachten aangeboden of door de kinderen zelf gekozen. Tijdens de werkles gaat de 
leerkracht ongeveer 10 minuten met een klein groepje kinderen in de ‘kleine kring’ om een 
activiteit te doen die meer specifieke begeleiding nodig heeft. De andere kinderen zijn op dat 
moment zelfstandig aan het werk.
De kinderen van groep 1 en groep 2 krijgen hetzelfde lesaanbod. Voor groep 2 is er dus veel 
herhaling. Het verschil zit in het feit dat we van de kinderen van groep 2 meer eisen als het 
gaat om opdrachten, concentratie en (be)geleide activiteiten.

Buiten spelen en gymmen
We spelen elke dag buiten op het kleuterplein.
De buitenspeeltijden worden onderling afgewisseld, zodat de kinderen van de verschillende 
groepen elkaar allemaal leren kennen en met elkaar kunnen spelen.
Ook wanneer het koud is of het een beetje regent gaan we naar buiten om een frisse neus te 
halen. Wilt u dus zorgen voor jassen, dassen en laarzen (voorzien van naam) passend bij het 
weer?

Naast het buiten spelen krijgen alle groepen 1/2 elke week een gymles van (vakleerkracht) 
meester Tom. Er wordt gewerkt met gymtoestellen, klein materiaal en er worden spellessen 
gegeven.

De kijk- en vertelkring en de boekenkring
Wekelijks hebben we in de klas een boekenkring en een kijk- en vertelkring. Kleuters mogen 
deze kring zelf thuis voorbereiden. De kinderen leren hierdoor iets te vertellen en zichzelf te 
presenteren. U krijgt van de leerkracht tijdig bericht als uw kind hiervoor aan de beurt is.

Kleuterplein
In de kleutergroepen werken we elk jaar aan 6 verschillende thema’s. Elke periode hebben 
we een bijpassende themahoek in de klas. Deze themahoek staat in verbinding met de 
huishoek en we proberen op deze manier een verhaallijn tussen beide hoeken uit te lokken. 
Op deze manier creëren we betekenisvol spel en dat is een belangrijke stimulans voor de 
taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen.
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Naast deze themahoek hebben we ook een ruim aanbod vanuit onze kleutermethode
‘Kleuterplein’. Deze methode bevat opdrachten op het gebied van taal, rekenen en s
ociaal-emotionele vaardigheden. Aan de hand van een prentenboekverhaal komen 
verschillende onderwerpen aan de orde.

Letteraanbod
Wij werken in de groepen aan de hand van thema’s. Bij elk thema bieden we de kinderen 
twee letters aan.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Op school hebben wij een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling die doorloopt 
van groep 1 t/m 8. Kinderen worden aan de hand van een herkenbaar verhaal gevraagd om 
oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld over ‘niet mee mogen doen’ of ‘op je beurt wachten’. 
Vanuit deze discussies leren kinderen om te gaan met allerlei situaties.

Conflicthantering
Op de Jozef Sartoschool worden ruzies en conflicten in alle jaargroepen op dezelfde manier 
opgelost. We doen dat via een stappenplan dat een duidelijke structuur geeft.
Stap 1: eerst afkoelen, anders kun je niet praten.
Stap 2: vertel je wat je niet leuk vindt ( ik-boodschap) en luister ook naar de ander.
Stap 3: bedenk samen hoe je het gaat oplossen.
Stap 4: ga de oplossing uitvoeren.
Deze methode geeft veel rust bij kinderen doordat ze zeker weten dat ze hun zegje kunnen 
doen. Ook in de thuissituatie kan het een steun zijn bij het oplossen van conflicten.

Catechese
Voor deze lessen gebruiken we de methode “Hemel en Aarde”. Dit is een levensbeschouwing 
methode die kinderen kennis laat maken met verhalen uit de bijbel en andere geestelijke 
stromingen.

Schooltelevisie
Wij kijken wekelijks naar een thema uitzending van Koekeloere die past bij waar we op dat 
moment in de klas mee bezig zijn.

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Het centrum voor Natuur en Milieu Educatie, ook wel bekend als de kinderboerderij of het 
biologische centrum, ondersteunt veel activiteiten op natuurgebied. Wij maken met de 
kleutergroepen veel gebruik van de leskisten en lessen die zij aanbieden.

Hopelijk zijn we volledig geweest met deze informatie, als u toch nog vragen heeft bent u 
uiteraard van harte welkom om even langs te komen.

Met vriendelijke groet,

Tineke Meijer en Ruth Riemersma (Gouden Guppen)
Mirjam Peek  (Paarse Papegaaien)
Fenny van den Beukel en Surya Scholten (Witte Walvissen)
Ellis Westerveld en Francesca Kirch (Zilveren Zebra ’s)
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