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Welkom op onze school!
Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaats krijgen
in één van de twee kleutergroepen. De kleutergroepen zijn samengesteld uit kinderen van groep 1
en 2.
Wenbeleid
Voordat het zo ver is, kan uw zoon of dochter tijdens de zogenaamde wenmomenten (in totaal 5
dagdelen) alvast kennismaken met de leerkracht(en), de overige kinderen uit de groep en het
lesmateriaal. U kunt op het wenformulier aangeven welke 5 dagdelen u uw kind wilt laten komen
wennen. Kinderen die in juli en augustus 4 jaar worden hebben geen wenperiode. Zij starten direct
na de zomervakantie. In de maanden december en juni/juli laten we geen kinderen wennen wegens
de drukte die deze maanden met zich meebrengen.
De eerste schooldag
De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook voor ouders is het een spannende
dag. Met deze ‘kleuterinformatie’ proberen wij alvast een aantal vragen bij u weg te nemen om u en
uw kind zo veel mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe fase in zijn/haar leven. Mochten er na het
lezen van dit informatieboekje nog vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht
van uw kind of bij de directie.
Ook vindt er kort na aanvang van het schooljaar een informatieavond plaats waar u van harte
welkom bent.
Huisvesting en schooltijden (tot de kerstvakantie)
Beide kleutergroepen zijn gehuisvest op de Graaf Lodewijklaan 1. Ze hebben wel ieder een eigen
ingang: Groep KA aan het kleuterspeelplein. Groep KB deelt de ingang met groep 3 aan de zijkant
van het gebouw.

Lestijden alle groepen
Maandag tot en met vrijdag 8.30-14.00 uur
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Brengen en halen van kinderen
De deuren van de school gaan om 8.20 uur open en om 8.30 uur beginnen
wij met de les. Bij de deur van de klas kunt u afscheid nemen van uw kind.
Er worden regelmatig spelletjesochtenden (woensdag) georganiseerd
waarbij ouders van harte welkom zijn. Tevens is er een keer in het schooljaar
een z.g. ouderweek . Dit is vlak voor palmpasen. Tijdens deze dagen is het de bedoeling dat ouders
zich intekenen voor een activiteit in de klas die hijzij met zijn/haar kind samen uitvoert.
Bij het uitgaan van de school komen de kleuters samen met hun leerkracht naar buiten. U kunt dus
buiten op uw kind blijven wachten. De kinderen wachten samen met de leerkracht op de ouder (of
oppas, opa, oma etc.) die ze ophaalt. Ze melden zich hierbij af bij de leerkracht. Het is daarom
handig als u niet te ver van de uitgang gaat staan.
Als de kinderen niet direct hun moeder of vader zien, blijven ze bij de leerkracht staan. Hiermee
voorkomen wij dat de kinderen gaan dwalen en de leerkracht het overzicht verliest. Mocht u om de
een of andere reden niet in staat zijn tijdig op school te zijn, dan ziet de leerkracht dat uw kind niet is
opgehaald en gaat het kind met de leerkracht weer mee naar binnen. Er zal dan gebeld worden naar
de ouders. Wilt u dit thuis ook aan uw kind vertellen? Wordt uw kind door iemand anders opgehaald
dan verzoeken wij u dit ’s morgens door te geven aan de leerkracht.
De kinderen die naar BSO Kind & Co gaan, blijven in de klas en worden daar door de BSO opgehaald.
Adresgegevens en –wijzigingen
Bij de aanmelding krijgt u een invulformulier inzake adresgegevens. U wordt verzocht dit formulier
ingevuld te retourneren aan de leerkracht. Deze gegevens zijn noodzakelijk om in geval van een
calamiteit contact met u te kunnen opnemen. Uiteraard is het van belang dat deze gegevens actueel
en up-to-date zijn. Wanneer er zich wijzigingen in deze gegevens voordoen, verzoeken wij u dit zo
spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan de leerkracht of directie of online via het
ouderportaal.
Parkeren
De parkeermogelijkheden bij ons gebouw zijn beperkt. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden
als u uw kind brengt of komt halen. Bij de lokalen is er gelegenheid Er mag op het schoolplein NIET
gefietst worden.
Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit vóór schooltijd (tussen 7.50 en 8.10 uur) melden op
telefoonnummer 030-6914370.
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Drinken met een tussendoortje
Halverwege de ochtend gaat de hele groep gezamenlijk eten en drinken. Het is bij ons de gewoonte
dat het tussendoortje gezond is, bijvoorbeeld fruit, boterham, tomaat, komkommer, water of melk.
Wilt u de naam van uw kind op de tas, broodtrommel en beker zetten?
Verjaardagen en traktaties
De verjaardag van uw kind wordt op feestelijke wijze in de klas gevierd. Op welke dag uw kind de
verjaardag in de klas gaat vieren gaat in overleg met de leerkracht. Uw kind deelt de traktatie uit aan
de kinderen in de eigen groep. Wanneer uw kind een dieet volgt, of bepaalde voedingsmiddelen niet
mag eten, verzoeken wij u dit aan de leerkracht door te geven. Indien dit het geval is, wilt u dan een
trommeltje aan de leerkracht geven waarin lekkernijen zitten die uw kind wel mag eten. Als er dan
traktaties zijn die uw kind niet mag hebben, kan hij of zij iets uit het eigen trommeltje kiezen. De
jarigen mogen in de pauze met een felicitatiekaart langs de andere leerkrachten gaan. U hoeft
hiervoor geen traktatie mee te geven. Wij zien graag gezonde traktaties op school.

Gymlessen
De kleutergymlessen worden in de speelzaal gegeven door de leerkracht. De lessen met groot
materiaal vinden plaats op woensdag en donderdag.
De kleuters hebben hiervoor gymkleding nodig;
- korte broek en t-shirt, of een gympakje,
- gymschoenen (zijn verplicht) zonder veters maar met een elastieken bandje of klittenband.
Deze gymkleding wordt op school in een tasje bewaard. Regelmatig wordt de gymkleding mee naar
huis gegeven zodat u deze kunt wassen. Voorziet u de gymschoentjes a.u.b. van naam en groep? Dit
geldt overigens voor alle jassen, tassen, laarzen, wanten en dassen. Voor het kind is het erg fijn als
het kleding aan heeft die gemakkelijk aan- en uit te trekken is. Dit geldt in het bijzonder voor de
gymlessen, maar ook bij het naar de wc gaan.
WC-gebruik
Wanneer uw kind op school komt, wordt verwacht dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar de wc
kan gaan. Natuurlijk helpt de leerkracht wel met het los- en vastmaken van moeilijke knopen e.d.
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Informatie/ nieuws
Om de twee weken gaat er een digitale nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is te vinden op de website
van de Damiaanschool www.damiaanschool.nl maar u ontvangt deze ook via het ouderportaal. Het
ouderportaal is een systeem voor alle communicatie tussen school en ouders. Log daarom
regelmatig in en u blijft op de hoogte van alle informatie. U ontvangt uw inloggegevens nadat u zich
heeft geregistreerd via een token. Dit is een code die u ontvangt van de school via de leerkracht.
Nadat de school u toegang heeft gegeven, ontvangt u de inloggegevens. Bij zo’n digitaal portaal
hoort natuurlijk ook een app. Deze kunt u downloaden op uw smartphone.
Aan het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond plaats voor alle ouders waarvan hun
kind op school zit. Als uw kind een aantal weken op school zit vindt er een kennismakingsgesprek
plaats. Daarnaast vinden er regelmatig oudergesprekken plaats. Dit kan zowel op initiatief van de
leerkracht zijn als van u als ouder.
Ook hebben wij een mededelingenbord naast de deur in de gang hangen. Hier staat ook geregeld
informatie/nieuws op uit de groepen.
Verder sturen wij elke maand een informatiebrief uit met specifieke informatie voor de
kleutergroepen.
Kleuteronderwijs en werken met Piramide
Op onze school werken we in de kleutergroepen met leerlingen van 4 t/m 6 jaar, dus kinderen uit
groep 1 en groep 2, samen in één groep. De jongste kleuters leren van de oudsten. Het samen
spelen, samen werken en samen leren staat centraal. De basis is een veilige omgeving waar de
kinderen zich op hun gemak voelen en zichzelf mogen zijn om zich zo spelenderwijs te ontwikkelen.
Om voor een goede aansluiting te zorgen bij het programma van groep 3 en om het aanbod in beide
kleutergroepen helder te stroomlijnen, is er voor gekozen om te werken met de methode Piramide.
Deze methode omvat alle verschillende ontwikkelingsgebieden.
Zelfstandig werken: Sinds dit schooljaar zijn wij begonnen met de nadruk te leggen op zelfstandig
werken. Een schooljaar wordt globaal opgedeeld in 3 delen: begin, midden en eind. Voor elke
periode krijgt een kind een zogenaamde werkkaart, waar diverse activiteiten op staan, passend bij
de ontwikkeling van het kind. Tijdens de werklessen gaat een kind hier zelfstandig mee aan de slag.
Als een kind meent (in overleg met de leerkracht) dat hij/zij een onderdeel beheerst dan mag het dit
laten zien en wanneer dit inderdaad zo is wordt het onderdeel afgetekend. Wanneer een werkkaart
volledig is gemaakt, krijgen de kinderen een volgende kaart. Sommige kinderen zijn snel, andere
kinderen wat minder. Zo werkt elk kind op zijn of haar eigen niveau.
Leerlingvolgsysteem
Als uw kind net op school is gaat het eerst wennen en spelen. In het eerste jaar volgen we de
ontwikkelingen van de kinderen middels observaties van de leerkracht en het leerlingvolgsysteem
van BOSOS. Dat betekent dat zij niet worden gevolgd om te beoordelen wat er beheerst moet
worden, maar om de ontwikkeling te volgen en om te kijken wat er nodig is om de volgende stap te
bereiken.
Overblijven
Per 1 januari 2019 zijn we begonnen met een ander rooster, namelijk het vijf gelijke dagen model.
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Dit model betekent dat we van maandag tot en met vrijdag dezelfde schooltijden hanteren. Elke dag
naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. Alle kinderen eten met begeleiding van de leerkracht op
school. Wilt u hier meer informatie over, neem gerust contact met ons op.

Binnenschoenen
Onze school staat op een mooie locatie dicht bij het bos. Dit betekent ook dat de kinderen bij het
binnenkomen en na het buitenspelen nogal wat zand naar binnen lopen. Om de school zo schoon
mogelijk te houden hebben wij de afspraak maakt in de hele brede school dat alle kinderen het hele
jaar door binnenschoenen dragen in de school. Dit mogen ook de gymschoenen zijn die de kinderen
tijdens de gymlessen dragen. De binnenschoenen mogen op school blijven.
De kleuters gaan elke dag rond 10.00 uur naar buiten en dan kan het, ook in de lente of zomer, nog
een beetje fris zijn. Een vestje of trui kan dan een uitkomst zijn. We merken namelijk dat sommige
kinderen te koud gekleed zijn voor de tijd van het jaar. Ook al regent het een beetje, wij gaan een
frisse neus halen.
Tot slot
Wij hopen dat u door middel van dit kleuterinformatieboekje meer zicht heeft gekregen op het reilen
en zeilen in onze kleutergroepen. Meer informatie over de school vindt u in de schoolgids en op
www.damiaanschool.nl
Wij wensen u en uw kind(eren) een prettige start en veel plezier op onze school!

Met vriendelijke groet,
Het kleuterteam
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