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Dit informatieboekje is belangrijk voor u en voor uw kind. Hierin leest u wat
gebruikelijk is in onze kleutergroep en ook een aantal gebruiken en afspraken
die gelden voor de hele school.
Omdat we op dit moment nog niet zoveel weten over de corona
maatregelen die bij de start van het schooljaar 2021-2022 gelden op onze
school, kunnen we nog niet alles zo organiseren als we graag zouden willen
of wat we gewend waren voordat corona onze manier van werken ging
beïnvloeden. In het rood kunt u lezen hoe we op dit moment werken. Zodra
er veranderingen zijn zullen we dit uiteraard laten weten.
De leerkrachten
Er is dit schooljaar één kleutergroep op de Kardinaal Alfrinkschool.
Juf Lieneke is de leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Irma is de leerkracht op donderdag en vrijdag. Op dit moment werkt Irma
nog niet volledig in de groep. Voorlopig is juf Janette op donderdag en
vrijdag de leerkracht.
Juf Thea ondersteunt de leerkrachten op woensdag, donderdag en vrijdag.
We hebben de beschikking over twee lokalen die met een tussendeur aan
elkaar verbonden zijn. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de
werkruimte.
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Schooltijden
Wij werken met een continurooster met het vijf-gelijke-dagen-model.
De kinderen gaan iedere dag naar school van 8:30 uur tot 14:00 uur.
’s Morgens gaat de deur om 8.20 uur open.
We sluiten de buitendeur onder schooltijd af, dit is voor de veiligheid van alle
kinderen. Wilt u de school verlaten door de hoofdingang wanneer de
buitendeur van de kleuters al op slot is?
De kinderen komen de school binnen via het kleuterplein. Ouders mogen het
plein niet op en nemen bij het hek afscheid. De leerkracht staat bij de
klassendeur en is bij eventuele belangrijke vragen even kort aan te spreken bij
het hek. Simpele korte mededelingen kunnen ook gedaan worden via mail of
Social Schools.
Schoolregels
Op de KA gaan we respectvol met elkaar om; kinderen, leerkrachten en
ouders.
1. We zijn aardig tegen elkaar in woord en gebaar.
2. We praten en lopen rustig in school.
3. We houden rekening met elkaar.
4. We gaan netjes met alle spullen om.
5. We luisteren naar elkaar.
6. We zorgen er samen voor dat onze school een veilige plek is voor
iedereen.
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Vakanties
Het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022:
Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag
15 april 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Meivakantie (incl. Koningsdag) 25 april t/m 6 mei 2022
Hemerlvaart
26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
6 juni 2022
Zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus 2022
Studiedagen voor het team waarbij alle kinderen vrij zijn:
− Donderdag 30 september 2021
− Maandag 25 oktober 2021
− Woensdag 24 november 2021
− Vrijdag 4 februari 2022
− Maandag 7 maart 2022
− Dinsdag 7 juni 2022
− Vrijdag 24 juni 2022
Wennen
Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van uw zoon of dochter
belt de leerkracht voor een afspraak om het, door u ingevulde, intake
formulier te bespreken. Dit formulier zenden wij u ongeveer vier maanden
voor de vierde verjaardag toe. Dit gesprek is een kennismaking met u en met
uw kind. Er wordt dan meteen een plaatje uitgezocht met uw kind zodat hij of
zij bij binnenkomst in de groep direct zijn eigen plekje herkent (kapstok,
tassenvak, taakbord, etc.) Tijdens dit gesprek worden er ook wenmomenten
afgesproken. Uw kind mag 5 keer komen spelen voor zijn of haar vierde
verjaardag.
In de maanden december en juni/ juli zal dit in overleg aangepast worden (in
de regel zijn dit erg drukke weken).
Wordt uw kind na de zomervakantie 4 jaar, en is dit in de eerste schoolmaand
(augustus/september), dan mag hij of zij direct na de zomervakantie starten.
Uiteraard zullen we uw kind dan wel uitnodigen voor de “wisselmiddag”,
waarop uw kind kennis kan maken met de groep en leerkracht waarbij hij of
zij in de groep komt.
Is uw kind jarig in de maand opvolgend aan de startmaand (dus in oktober),
dan nemen wij direct na de zomervakantie contact op voor het maken van
een afspraak voor het intakegesprek en de wenmomenten.
Wanneer uw kind vier jaar is heeft hij of zij misschien wat tijd nodig om te
wennen, het is daarom geen enkel probleem wanneer een middagje thuis
gebleven wordt, wilt u dit van tevoren wel even aan de leerkracht
doorgeven?
Brengen en halen
Uw kind mag elke ochtend in de klas worden gebracht.
Om de dag op een zo rustig mogelijke manier te starten gaan wij beginnen in
de kring. De kinderen gaan zitten op hun stoel en pakken een boekje.
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Voor sommige kinderen is afscheid nemen een moeilijk moment. Daarom
vragen wij u om kort afscheid te nemen, dit voorkomt vaak onnodig verdriet.
Ook willen wij graag op tijd (8.30 uur) beginnen en daarom verzoeken we alle
ouders bijtijds de klas te verlaten. Onder schooltijd doen wij de buitendeur op
slot. Wanneer de deur op slot is wilt u dan de school verlaten door de
hoofdingang? Dit omdat we anders geen zicht meer hebben op het wel of
niet op slot zijn van de deur.
Helaas mogen ouders op dit moment nog niet in de school komen. Daarom
nemen ouders bij het hek al afscheid van de kinderen.
Belangrijke informatie van de dag (b.v. een bezoekje aan de dokter) kunt u
noteren in de agenda die in de klas ligt.
Er is op dit moment dus ook (nog) geen klassenagenda. Mededelingen over
halen/brengen of bijvoorbeeld de dokter kunt u via een bericht in Social
Schools aan ons doorgeven.
Wanneer de school uit gaat laten we de kinderen bij het kleuterplein uit de
klas vertrekken. De kinderen blijven bij de leerkracht staan, totdat de
leerkracht heeft gezien dat u er bent. Wordt uw kind niet door uzelf, maar
door iemand anders opgehaald dan horen wij dat graag van te voren (dit
kunt u ook in de klassenagenda noteren, of melden via Social Schools).
Dagrooster
De dagindeling wordt in de groep aangegeven door dagritmekaarten. Aan
de hand van de plaatjes kunnen de kinderen zien hoe de dag eruit zal zien.
Dit is overzichtelijk en geeft houvast.
Ook werken we (net als de andere groepen) in school met dag kleuren:
maandag
rood
dinsdag
blauw
woensdag
geel
donderdag groen
vrijdag
paars
Eten en drinken op school
’s Morgens (rond 10.15 uur) gaan we gezamenlijk in de
kring een tussendoortje eten en drinken. Daarvoor
mogen de kinderen iets te eten en te drinken
meenemen bijv. wat fruit of een boterham en een beker
drinken (geen frisdranken met prik). Het is niet de
bedoeling dat u chocolade, snoep of bekertjes met een
toetje meegeeft. Het is echt bedoeld als tussendoortje, dus laat het niet te
veel zijn.
Rond 12:30 uur is het lunchtijd. Omdat we werken met een continurooster,
blijven alle kinderen op school eten en drinken. Iedereen zoekt een plekje aan
tafel om rustig het meegebrachte lunchpakketje op te eten en te drinken.
Jarig zijn - uitnodigingen
Wanneer iemand jarig is, vier je feest. De uitnodigingskaarten
hiervoor zien wij liever niet in de school. Zou u ze uit willen delen
vanuit huis?
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Jarig zijn - trakteren
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Wij zien het liefst een
gezonde traktatie, dus geen snoep, chocolade e.d. In verband met corona
hebben we afgesproken dat er alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld
mogen worden.
Informeert u van te voren even bij de leerkracht of
er kinderen met een allergie zijn? Ook vragen wij u
van te voren met de leerkracht af te spreken
wanneer uw kind het best kan trakteren. Dat zal
bijna altijd op de dag van de verjaardag zijn,
maar er zijn soms activiteiten op school, waardoor
het feest van uw kind in het gedrang zou kunnen
komen.
Het is leuk wanneer de jarige ook een traktatie
meebrengt voor de leerkrachten. Dit hoeft echt
niets anders te zijn dan wat de kinderen krijgen.
De kinderen mogen vanaf hun vijfde verjaardag
langs de groepen met een mooie kaart waarop de leerkrachten een
verjaardagswens schrijven.
Door de huidige coronamaatregelen mogen kinderen nog niet de klassen
rond.
Foto’s
Er zijn natuurlijk momenten dat u graag foto’s zou willen maken van uw kind
op school. Dat kan zijn met een verjaardag of een ander bijzonder moment.
Graag willen we u vragen dit altijd even met de leerkracht te overleggen. De
leerkracht maakt desgewenst de foto’s.
Wij willen u dringend verzoeken om foto’s en/of film waarop andere kinderen
dan die van uzelf staan, niet op social media te vertonen. Hierbij verwijzen we
u naar het protocol Social Media, na te lezen op onze website. Wij zullen met
regelmaat foto’s plaatsen op Social Schools waarvoor u een inlogcode
ontvangt.
Een kijkje in de groep
Eén keer per kleuterperiode van uw kind willen wij u onder schooltijd, naast
de open dag, in de gelegenheid stellen een kijkje in de groep te nemen. De
ouders van de kinderen in groep 2 nodigen wij graag uit een deel van een
ochtend bij te wonen in de groep. Te zijner tijd zal er op het witte bord bij de
klas een lijst komen te hangen met data waarop u zich kunt inschrijven, in
overleg is afwijken hiervan natuurlijk mogelijk.
Ook dit is op het moment nog niet mogelijk. Wanneer dit weer kan, zullen wij
u daarvan op de hoogte stellen.
Open dag
Tijdens de open dag stellen wij de school open voor ouders en andere
belangstellenden. U kunt dan een kijkje nemen, onder schooltijd, in de school.
De datum staat op de jaarkalender.
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Jassen, dassen, tassen, bekers, broodtrommeltjes e.d.
Om te voorkomen dat spullen zoekraken,
vragen wij u overal de naam van het kind
duidelijk in/op te zetten. Voor fietssleutels staat
in de groep een bakje waar deze in kunnen. U
bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de
eigendommen van uw kind. Alle kinderen
hebben een eigen kapstok te herkennen aan
het plaatje van het taakbord. Ook zijn er in de
gang tassenkasten, ook hier vindt u hetzelfde
herkenbare plaatje.
Gevonden voorwerpen
Alle voorwerpen die op school worden gevonden, bewaren wij een korte
periode in een mand in de reproruimte. Spullen die niet worden opgehaald
leggen wij, na vermelding in de nieuwsbrief, voor iedere vakantie in de zaal.
Wat niet wordt opgehaald gaat in de recyclingbakken voor een goed doel.
Gevonden fietssleutels worden bewaard in een bakje op kantoor.
Gym en gymkleding
De kinderen ontvangen van school een gymtas.
Het is fijn wanneer de kinderen in de gymtas gymschoentjes met ruwe zolen
hebben zitten, die op school aan de kapstok mogen blijven.
In principe blijft dit op school (zodat we de schoenen bij de hand hebben
wanneer we onverwacht extra spelen in het speellokaal).
Wij vragen u om zo nu en dan te controleren of de gymschoenen nog
passen. Wanneer wij merken dat de schoenen
te klein zijn, zullen we deze mee naar huis
geven.
Op woensdag gymmen wij bij de gymjuf in de
grote gymzaal (Sporthal Tarthorst). Onze gymles
duurt tot 14:00 uur, dus deze dag mogen de
kinderen bij de sporthal opgehaald worden.
Kinderen die naar de bso gaan, gaan met de
leerkracht mee terug naar school.
Toilet
Wij gaan ervan uit dat, als uw kind vier jaar is en bij ons op school gaat
starten, uw kind zindelijk is en in een voldoende mate zelfstandig het toilet kan
bezoeken. Praktisch gezien hebben wij de mogelijkheden niet om naast ons
werk als groepsleerkracht ook de zindelijkheid te trainen. Mocht uw kind nog
niet zindelijk zijn, dan kan hij/zij dus nog niet starten.
Wanneer er sprake is van een medisch probleem dan horen wij dit graag
tijdens het intakegesprek. Wij kunnen dan samen met u duidelijke afspraken
maken over het verschonen. We zullen daar uw hulp bij nodig hebben,
aangezien het voor een leerkracht onverantwoord is om een hele groep
kleuters alleen te laten om uw zoon/dochter te verschonen. Bij voorkeur komt
u als ouder zelf uw kind verschonen; wanneer u hiertoe niet in de
gelegenheid bent zorgt u voor een persoon (bijvoorbeeld familielid) die het
kind kan komen helpen.
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Wanneer er geen sprake is van een medische indicatie willen we graag
samen met u zoeken naar werkbare stappen om uw kind zindelijk te maken;
contact opnemen met een extern bureau (bijvoorbeeld GGD of JGZ) voor
advies rondom het volgen van een zindelijkheidstraining kan dan zo’n stap
zijn.
Soms gebeurt er nog wel eens een ongelukje. Dit is echt niet erg en voor dit
soort (plas)ongelukjes hebben wij een paar setjes reservekleding (iets extra’s
in de tas van uw kind is ook fijn). Voor ‘grote ongelukken’ wordt er contact
met u opgenomen om uw kind op te halen of te verschonen.
De kleding van school verwachten we wel weer terug op school.
We willen ernaar streven dat de kinderen niet tijdens de kringtijd naar de wc
gaan. In het begin lukt dat nog niet altijd maar als u helpt eraan te denken
voor schooltijd nog even te gaan kan dat al helpen!
Een verzoek voor de jongetjes: wilt u hen ook stimuleren zittend te plassen?
Hoofdluis controle
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op
hoofdluis door een vaste groep hulpouders. Mocht u thuis
hoofdluis aantreffen bij uw kind, dan horen wij het graag.
Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD mogen
kinderen niet eerder naar school dan dat ze behandeld
zijn. TIP: Zorg ervoor een flesje lotion op voorraad te
hebben.
De leerkracht neemt contact met u op bij constatering
van neten of luizen.
Door middel van een bericht op Social Schools worden
alle ouders op de hoogte gebracht om hun eigen kind te
(blijven) controleren.
Op dit moment kunnen we op school nog geen controles
houden. Wilt u daarom zelf uw kind regelmatig
controleren. En mocht u luizen ontdekken, wilt u dan de
leerkracht inlichten. Wij kunnen dan ook de andere ouders
waarschuwen om even extra te controleren.
Ouderhulp
De school hecht groot belang aan de samenwerking met ouders.
Ondersteuning tijdens activiteiten is één van de gebieden waarop de
samenwerking tot uiting kan komen. Aan het begin van ieder schooljaar, en
bij het tussentijds instromen van uw kind, ontvangt u een lijst waarop u kunt
aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen. U kunt bijvoorbeeld denken
aan helpen bij boekjes ruilen, helpen bij Sinterklaas, Pasen, herfstwandeling
en dergelijken.
Hopelijk kunnen we snel weer een beroep doen op deze ouderhulp. Op dit
moment mogen ouders nog niet in de school komen.
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Klassenouders
Dit zijn ouders van 2 kinderen uit de groep, die diverse praktische zaken
regelen. U kunt hierbij denken aan het regelen van vervoer bij excursies, of
extra handen in de klas bij bijzondere activiteiten. Maar ook het halen en
brengen van materialen die wij kunnen lenen bij de Bieb en het Groene Wiel.
Ook kan de leerkracht vragen hen mee te helpen bij het organiseren van een
schoolactiviteit.
Ouderbijdrage
Ieder jaar ontvangt u een brief van de ORKA (OuderRaad Kardinaal
Alfrinkschool) waarin u gevraagd wordt een vrijwillige ouderbijdrage over te
maken. Van de ouderbijdrage worden veelal de festiviteiten bekostigd, zoals
Sinterklaas, excursies, carnaval en de schoolreis.
Dalton
In de groepen 1 en 2 houden we bij alle activiteiten zoveel mogelijk rekening
met het kennen en kunnen van ieder kind. De kinderen zijn niet allemaal even
ver in hun ontwikkeling. We bieden materialen en opdrachten aan die
aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.
Het spelmateriaal is zeer veelzijdig en daagt een kind voortdurend uit. Of het
nu verven, knippen, vouwen, bouwen of puzzelen is, al spelend doet een kind
een schat aan kennis, handigheid en sociale ervaring op.
Uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs in de kleutergroepen is de
onderstaande Daltonvisie:
Vanuit de Daltonprincipes willen we
kinderen spelend laten leren. Dit doen we
in een veilige uitdagende leeromgeving,
waarbij we respect hebben voor elkaar
en ieders eigenheid.
Vanuit deze visie richten we het hele
onderwijs in en maken we onder andere
gebruik van onderstaande middelen:
• Thema’s uit de methode
Onderbouwd: deze worden
door de leerkrachten in overleg
vastgesteld per schooljaar,
• De seizoenen en jaarfeesten
• Actuele gebeurtenissen,
• Projecten van bijv. Het Groene
Wiel, Kunstmenu Wageningen of
de bibliotheek.
• Tijdens de speel-/werkles leren
de kinderen plannen en keuzes
maken m.b.v het taakbord.
In het begin zal het plannen gebeuren onder leiding van de leerkracht, u zult
zien dat het vrij snel door de kinderen wordt opgepakt en dat ze het zelf doen
of samen met een andere kleuter.
Het samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel in allerlei situaties.
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Vieringen
Naast de gebruikelijke (christelijke) vieringen zoals Kerst en Pasen welke we
met de hele school vieren, heeft de kleutergroep ook zijn eigen viering.
Eén keer in het schooljaar heeft onze kleutergroep de leiding over een
viering. Dat betekent dat ouders dan worden uitgenodigd om te komen
kijken naar een voorstelling die gegeven wordt door de kleuters.
Zo wennen kinderen aan presenteren aan elkaar en aan publiek.
Helaas heeft deze viering de afgelopen twee jaar niet door kunnen gaan. We
hopen dat er in de loop van dit jaar weer mogelijkheden voor zijn.
Onderbouwd observatie systeem
Wij registeren de ontwikkelingen van alle kinderen in ons observatie- en
registratie systeem Onderbouwd.
Dit wordt met u besproken tijdens de 10 minuten gesprekken waarvoor u
uitgenodigd wordt.
Informatieavond
In het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond. Tijdens
deze avond informeren wij u over onderwijskundige zaken die dit jaar extra
aandacht krijgen. In de groepen krijgt u informatie over specifieke
groepszaken.
Zolang ouders niet in de school mogen komen, zullen wij voor deze
informatie-avond een andere vorm kiezen.
Letters en cijfers
Het kan zijn dat een kleuter al wil beginnen met het schrijven van
de eigen naam, dat is natuurlijk prima, maar het is voor de
kinderen handig dit te doen op de manier die we op school ook
aanleren.
De letters worden fonetisch uitgesproken: de S
bijvoorbeeld niet als ‘ES’ maar als ‘SSSSSS’
We letten op school ook op de juiste pengreep. Fijn als u hier thuis
ook aandacht aan wilt besteden. De cijfers worden ook
geschreven, dit gebeurt meestal vanaf groep 2.
Naar huis / BSO
Om 14:00 uur komen de kinderen die naar huis gaan naar buiten via de
klassendeur. U kunt uw kind ophalen bij het hek bij het kleuterplein. Indien u
zelf uw kind niet op komt halen, vinden wij het fijn om te weten wie er dan bij
het hek zal staan. Dit kunt u noteren in de agenda die in de klas ligt (of via
een berichtje in Social Schools).
Kinderen die naar de BSO gaan verzamelen na schooltijd op een centrale
plaats. Eén van de leerkrachten loopt mee en wacht tot alle kinderen
opgehaald zijn.
Het is fijn wanneer u aan het begin van het schooljaar doorgeeft welke
dagen uw kind naar de BSO gaat (en naar welke BSO).
Speelgoed
Kinderen vinden het leuk om speelgoed van thuis te laten zien op school.
Voor (bijna) elke vakantie is er een speelgoeddag, dan mogen kinderen iets
van thuis meenemen om hier samen met andere kinderen mee te spelen. Wij
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vragen u om de kinderen alleen dàn speelgoed mee te geven en dan liever
geen schiet- en vechtattributen. De naam van uw kind op het speelgoed is
erg prettig!
Medicijnprotocol
Bij het inschrijfformulier zit een toestemmingsverklaring medicijngebruik.
Wanneer u dit heeft ingevuld en er treden wijzigingen op, geeft u dit dan
door.
Alleen wanneer dit is ingevuld mogen de leerkrachten (de van thuis
meegenomen) medicijnen toedienen.
Nieuwsbrief en memo
Ongeveer een keer in de maand ontvangt u een nieuwsbrief. Deze verschijnt
via Social Schools.
Wekelijks krijgt u via Social Schools een berichtje van de groep. Zo kunt u zien
wat wij in de groep allemaal gedaan hebben. Ook leest u in dit weekbericht
weetjes en handigheidjes over de groep.
Boekjes ruilen
Tot en met groep 4 kunnen de kinderen elke week op donderdag een boekje
ruilen; ze krijgen hiervoor een tasje van school met hun naam erop. Ze mogen
het boekje mee naar huis nemen zodat u dit samen thuis kunt lezen.
De tasjes met boeken die ingenomen moeten worden, mogen aan de haken
naast de deur van de kleutertoiletten gehangen worden.
Hopelijk kunnen we dit in de loop van het schooljaar ook weer opstarten.

Post / Social Schools
De post wordt zo veel mogelijk digitaal verstuurd via de mail of via Social
Schools. Wanneer uw mailadres verandert, wilt u dit dan doorgeven?
Verzuim en verlof
Als uw kind ziek is, of om een of andere reden niet naar school kan komen,
wilt u dat dan aan ons doorgeven. Dat kan persoonlijk, telefonisch: 0317414749, via een bericht op Social Schools of per mail (voor schooltijd).
Wij vinden het prettig als u ons op de hoogte houdt van het lief en leed waar
u of uw kind mee zit. Wanneer u buiten de schoolvakantie op vakantie gaat
of een extra dagje vrij wilt voor uw kind is het noodzakelijk ten allen tijden (dus
ook als uw kind nog 4 jaar is) een formulier in te vullen dat te verkrijgen is bij
de leerkrachten of bij de directie.
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Website
Op de website vindt u informatie over de school.
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief waarop alle privacy
voorwaarden aangegeven moeten worden. Het social media protocol vindt
u op de website.
Contact met de leerkracht
Wanneer u vragen of opmerkingen over uw kind, schroom dan niet om
contact op te nemen met de leerkracht. Dit kan (kort) bij het halen en
brengen, maar u kunt ook altijd bellen (na schooltijd) of een berichtje sturen.
Berichten kunt u sturen via Social Schools of via de mail.
Lieneke: L.kuyvenhoven@skovv.nl
Irma: I.Blom@skovv.nl
Wilt u de berichten sturen aan beide leerkrachten, of naar de leerkracht die
op die dag werkt?
Tot slot
Per gezin ontvangt u dit informatieboekje en de jaarkalender. Hierin staat alle
informatie en de data die voor u belangrijk zijn. Belangrijke (extra)
kleuterinformatie krijgt u via Social Schools.
Algemene informatie die de hele school betreft krijgt u in de nieuwsbrief. Wij
hopen dat u door dit informatieboekje van de meest belangrijke kleuter- en
schoolzaken op de hoogte bent gebracht.
Heeft u een vraag dan zijn wij voor u beschikbaar na 14:00 uur
Tot ziens!
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