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Deze krant is speciaal bedoeld voor de ouders/
verzorgers van kleuters in ons kindcentrum. 
Hierin vindt u allerlei informatie die voor de 
kleuters (en ook voor u) van belang is. Algeme-
ne informatie en verantwoording van de wijze 
van werken op De Spreng vindt u in de infor-
matiegids. De informatiegids is te vinden op on-
ze website:  
https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/  
Ook ontvangt u elk jaar een kalender, waarop 
ook allerlei praktische zaken staan vermeld. 

 

 

Goed om te weten 

De deuren gaan om 8.20 uur 

open 

Om 14.00 uur komen de kleuters 

door de hoofdingang naar buiten. 

De kinderen blijven bij de juf of 

de meester totdat ze hun       

ouder(s) of oppas zien. 

 

INSTROOM 4-JARIGEN 
Kinderen die jarig zijn in augustus en september starten direct aan het begin van het schooljaar. Voor hen is er 
één wenmoment voor de zomervakantie.  
Kleuters die later in het schooljaar 4 jaar worden zijn welkom vanaf de dag waarop zij 4 jaar worden. Voor deze 
datum is er gelegenheid om te komen wennen. De leerkracht zal het kind (in overleg met ouders) voor het  eerste 
wenmoment uitnodigen. Ook de overige 3 wenmomenten zullen in overleg met de ouders worden vastgesteld. 
Vanaf 6 weken voor het einde van het schooljaar starten er in principe geen leerlingen meer. 

SCHOOLTIJDEN  
Maandag  t/m vrijdag 
8.30 - 14.00 uur 
We werken op De Spreng met een 

continurooster. Dit houdt in dat alle 

kinderen op school eten. 

DAGINDELING 
Om aan de kinderen te laten zien wat 
voor activiteiten er op een dag plaats-
vinden, gebruiken we dagritmekaar-
ten. Op deze kaarten staat afgebeeld 
wat we per dag doen.  

ETEN EN DRINKEN 
De kinderen mogen op de ochtend iets te eten en te drinken meenemen 
voor tussendoor. Het is bij ons op school wenselijk om het drinken in een 
beker te doen. Dit scheelt een heleboel afval. De bekers worden ’s och-
tends uit de tassen gehaald en op de speciaal daarvoor bestemde plek in 
de klas gezet. Dit om het lekken van bekers te voorkomen. Het eten blijft 
in de tas. Wilt u uw kind niet teveel eten meegeven. Een koekje of een 
stuk fruit is voldoende.   
Wanneer het eten niet op komt in vijftien minuten, geven we het weer 
mee terug naar huis.  
Op woensdag hebben we een gruit-dag. De kinderen nemen dan naast 
hun drinken alleen groente of fruit mee. 
 
Voor de  lunch nemen de kinderen brood en drinken mee. Dat  wordt be-
waard in de tas die aan de  kapstok hangt. Na het eten gaan de kinderen 
nog even naar buiten voordat het middagprogramma begint. 

Augustus 
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THEMA’S 
We werken in de onderbouw met thema’s. De methode die we daarvoor ge-
bruiken is Kleuterplein. De eigenwijze handpop Raai de Kraai speelt een 
belangrijke rol in Kleuterplein. Hij heeft de hoofdrol in de voorleesverhalen 
en wordt ook bij veel activiteiten ingezet. Hij zorgt vaak voor een grappige 
start en afsluiting van een activiteit en gaat graag met de kinderen in ge-
sprek. Een thema duurt meestal 4 weken, afhankelijk van het thema en de 
periode.  
De kinderen mogen materiaal van thuis meenemen voor het thema. Bijvoor-
beeld boekjes of attributen die erbij horen. We hebben een thematafel waar-
op deze spullen een plekje krijgen. Als een thema zich ervoor leent vinden 
we het fijn om ook ouders hierbij te betrekken. Dit kan zijn door bijvoorbeeld 
mee te gaan naar een start- of afsluitende activiteit. Het kan ook doordat u in 
de klas iets komt vertellen of laten zien over uw beroep of hobby. Wanneer 
wij  van uw hulp gebruik willen maken, zullen wij dit via de mail of de groep-
app communiceren.  
  

SPEEL-WERKLES 
Op De Spreng leren we de kinderen zelf keuzes maken, omgaan met uitgestelde aandacht en zelfstandig werken. 
Dit betekent dat kinderen zelf mogen kiezen wat zij tijdens de werkles gaan doen. Zij kunnen kiezen voor vrije 
(speel)opdrachten, maar per week zijn er ook een aantal verplichte opdrachten.    
Tijdens het werken en spelen loopt de leerkracht een vaste ronde. Tijdens die ronde komt ze bij alle kinderen langs 
om te kijken hoe het gaat, of er problemen zijn of om even mee te spelen. Op deze manier leert het kind omgaan 
met uitgestelde aandacht.   
Deze zelfstandigheid stimuleren wij ook bij het jas aan/uittrekken, aan- en uitkleden bij het gymmen en het bezoek 
aan de wc (billen afvegen). Het is fijn wanneer u ook thuis deze vaardigheden met uw kind oefent.  

GYM 
We gymmen in ieder geval 1 keer 
per week in het speellokaal. Hier-
voor moeten de kinderen gymschoe-
nen aan. Wilt u deze gymschoenen 
(liefst met elastiek of klittenband en 
geen turnschoentjes) de eerste 
week meegeven naar school? Wilt u 
ze voorzien van de naam van uw 
kind? De gymschoenen blijven op 
school, zodat we zonodig vaker in 
de week kunnen gymmen. Wilt u uw 
kind op de dag dat we gaan gym-
men makkelijke kleding aantrekken? 
  

BUITEN SPELEN 
Buiten spelen vinden wij heel be-
langrijk. In principe gaan we elke 
dag buiten spelen. We spelen af-
wisselend op het plein met materi-
aal en in de beleeftuin. 
Kinderen leren te delen. Ze leren 
te wachten tot ze aan de beurt zijn 
en ze leren om samen te spelen.   
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VIERINGEN 
Naast de kerst - en paasviering vinden er 
3x per jaar vieringen plaats waarbij ook de 
ouders van harte welkom zijn. In de kalen-
der kunt u de data vinden. 

10-MINUTENGESPREKKEN 
Een aantal keer per schooljaar zijn er  
10-minutengesprekken. Hierop bespreken wij met u de vorderingen en ontwik-
kelingen van uw kind.   
Aan het begin van het jaar is dit een verwachtingsgesprek. In dit gesprek kunt 
u als ouder/verzorger aangeven wat uw verwachtingen zijn. 
Voor deze gesprekken kunt u zich intekenen . 

HERFSTLEERLINGEN 
Omwille van het welzijn van het kind is het belangrijk dat er een stevige basis is als het kind van groep 2 naar groep 
3 gaat. Ervaring heeft geleerd dat kinderen die te vroeg aan het leerproces beginnen in de daaropvolgende school-
jaren vaak moeilijkheden gaan ondervinden.    
Kinderen die in oktober, november en december jarig zijn hebben soms niet voldoende tijd om die stevige basis voor 
de overgang naar groep 3 te leggen. Dit wisselt sterk per kind en daarom hebben deze zogenoemde 
‘herfstleerlingen’ onze speciale aandacht.    
De herfstleerlingen starten na het eerste schooljaar in principe in groep 2 waarbij het programma van groep 2 wordt 
gevolgd. Voor het volgen van de totale ontwikkeling observeert de leerkracht de kinderen om na te gaan hoe ze spe-
len, werken en leren. We maken hiervoor ook gebruik van een aantal toetsen. Wanneer de leerkracht een vermoe-
den heeft dat het kind nog onvoldoende voorbereid is op groep 3 zal dit tijdig met de ouders worden besproken.   

VERJAARDAGEN 
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren. 
De jarige kleuter mag ook de leerkrach-
ten van de andere klassen trakteren. 
Wij verzoeken u uitnodigingen voor kin-
derfeestjes buiten de school uit te de-
len. Dit om teleurstellingen te voorko-
men voor kinderen die niet worden uit-
genodigd. Het is fijn voor de leerkracht 
om te weten wanneer uw kleuter trak-
teert. 

SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE  
Kinderen vanaf 6 jaar worden opgeroepen voor een onderzoek door de 

schoolverpleegkundige. Dit onderzoek vindt plaats zonder de ouders. 

Als de verpleegkundige een reden ziet voor verder onderzoek, zal zij 

uw kind doorverwijzen naar de schoolarts. Bij dit onderzoek zijn de 

ouders wel aanwezig.  

KORTE MEDEDELINGEN 
Korte mededelingen kunt u voor schooltijd in het schrift schrij-
ven dat op een vaste plek in de klas ligt.. Zo hebben wij alle 
tijd en aandacht voor de kinderen die vol verhalen binnenko-
men. Voor meer uitgebreide zaken verzoeken wij u ’s middags 
na schooltijd te komen of een afspraak te maken.  

HULP VAN DE DAG 
Iedere dag heeft de juf een hulpje. Dit is een 
kind dat naast de juf mag  zitten in de kring 
en dat extra taken heeft in de klas. Daarnaast 
mag dit kind ook als eerste kiezen en  voor-
aan in de rij staan. 



NAAM 
Wilt u alstublieft de naam van uw kind 
zetten op de tas, laarzen, beker, brood-
trommel, etc. van uw kind.  
De tassen van de kinderen worden ach-
ter de luizencape opgehangen in de 
gang. 

RAPPORTEN 
De kinderen in groep 1 en 2 krijgen twee 
keer per jaar een rapport.    
De kinderen  die na de herfstvakantie zijn 
gestart krijgen in februari een startrapport 
en aan het eind van het jaar een rapport. 
De kinderen die vanaf januari instromen 
krijgen aan het eind van het schooljaar 
een startrapport.  

LETTERS EN CIJFERS 
Spelenderwijs leren de kleuters hun naam te schrijven. 
Omdat het afleren van ‘hoofdletters’ (ABCDE…..) in 
groep 3 moeilijker is dan het aanleren van de juiste let-
ters,  willen wij u vragen hier op te letten. Dit geldt te-
vens voor het schrijven van de cijfers.  
In de bijlage vindt u de op school gehanteerde schrijfwij-
ze voor de letters en cijfers.  

Luizencontrole 
Na elke vakantie van een week of lan-
ger is er luizencontrole. Elke klas heeft  
één of twee ouders die bij alle kinderen 
het haar controleren.  

VRAGEN ? 

Heeft u na het lezen van de kleuterkrant 

nog vragen, dan kunt u altijd bij de 

groepsleerkracht terecht. 

INFORMATIE 
Via de nieuwsbrief ontvangt u belangrijke informatie. Om deze 
nieuwsbrief automatisch via de mail toegestuurd te krijgen, dient 
u zich aan te melden op de website. Ook is deze op de website 
te lezen.  
 
Elke week ontvangt u de weekbrief.  
Hierin staat informatie over de activiteiten in de klas.  
 
De informatiegids en de jaarkalender zijn terug te vinden op onze 
website:  https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl 
 
U kunt zich ook aanmelden voor klasbord.  Deze app wordt ge-
bruikt om foto’s en informatie te sturen naar ouders. Het gaat hier 
om een app die alleen toegankelijk is voor de ouders van de 
groep waarin hun kind zit. De inlogcode krijgt u via de leerkracht. 
 
 
Daarnaast hebben de meeste groepen een groepsapp op Whats-
app.In deze groepsapp kan bijvoorbeeld gevraagd worden of ou-
ders een groepje kunnen begeleiden. 
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