
  

Hoera, ik ga naar de basisschool ! 
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Welkom op de Wegwijzer! 
 

Voor u ligt het kleuterinformatieboekje van het schooljaar 2019-2020 van PCBS De Wegwijzer. 
In het begin is het voor kinderen vaak wel wennen. Het gaat op school anders dan thuis, op de 

peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. 
Om u een indruk te geven wat er zoal in de kleutergroepen gedaan wordt, krijgt u dit informatieboekje. 
Het gaat echter alleen om de groepen 1 en 2. Voor de andere groepen kunt u informatie vinden in de 

schoolgids. 
We hopen dat u dit boekje met plezier zult lezen. 

Natuurlijk bent u altijd welkom voor verdere vragen of informatie. 
 

Vriendelijke groeten, 
De leerkrachten van groep 1 en 2 van De Wegwijzer. 

 
 
 
 

 
 



Even voorstellen 
Dit schooljaar zijn er op onze  
school 2 kleutergroepen, groep 1/2a en groep 
1/2b. Beide groepen hebben 2 vaste leerkrachten.  

Groep 1/2a: Juf Diane 
(Maandag, dinsdag en vrijdagochtend) 

en Juf Geesje 
(Woensdag- en donderdagochtend) 

 
Groep 1/2b: Juf Jolanda  

(Maandag-, donderdag- en vrijdagochtend) 
en Juf Menkedina 

(Maandagmiddag, dinsdag en woensdag) 
Op maandag en donderdag is er een intensieve 
taalklas. Juf Mirjam is op die dagen in de taalklas 
aanwezig. 
Hieronder stellen de leerkrachten van groep 1 en 
2 zichzelf voor. 

 Juf Diane Roerdink 
Als kleuterjuf in hart en nieren werk 
ik nu al 10 jaar in groep 1 en 2. Ik 
vind het dan ook erg leuk om de 
kinderen te begeleiden in hun 
ontwikkeling. Ik hou ervan om het 
internet af te speuren naar leuke 
reken- of taalactiviteiten om de 

kinderen hiermee uit te dagen om op een speelse 
wijze te leren. Ik ben ook ICT-er op onze school en 
probeer her en der de kinderen kennis te laten 
maken met de ipad of op de computer. De 
vaardigheden die zij in de toekomst ook nodig 
zullen gaan hebben.  
Ik woon in Twello. Ik ben getrouwd met Maik en 
samen hebben wij een zoon van 5 jaar en een 
dochter van 1 jaar.  

 Juf Geesje Brasjen 
Ik vind kinderen van deze leeftijd 
geweldig om te begeleiden en 
veiligheid te bieden.  
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om 
te handwerken en te lezen. Ook 
word ik blij als ik mijn 3 kinderen en 
4 kleinkinderen om me heen heb. 

Ze maken mijn geluk compleet! 

 Juf Jolanda Gaspersz 
Na verschillende jaren in midden,-
en bovenbouw te hebben gewerkt, 
ben ik de laatste 5 jaar bij de 
kleuters. En dat is genieten! Zo 
onzeker als sommige 4-jarigen de 
school binnenwandelen, zo 
vastberaden gaan ze naar groep 3. 

En wat leren ze op speelse wijze ontzettend veel. 

Ik vind het dan ook superleuk om steeds nieuwe 
dingen te zoeken om de leerontwikkeling van het 
jonge kind te vergroten. 
Zelf ben ik getrouwd met Wouter en trotse 
moeder van 3 mooie jongens. Samen vinden 
vinden we het heerlijk om dingen te ondernemen, 
eropuit te gaan, genieten van onze vakanties op 
Terschelling en lekker relaxen in onze tuin. 

 Juf Menkedina Blouw 
Ik ben sinds 2001 werkzaam op de 
Wegwijzer. 
Ik ben getrouwd met Gerrald en 
samen hebben wij 3 volwassen 
kinderen en 1 kleinkind. Naast de 
dagen dat ik voor onze groep sta ben 

ik ook op de maandag ochtend op school om 
rugzakleerlingen te begeleiden. Ik geniet enorm 
van het werken met jonge kinderen en hoop ze 
dan ook een goede start bij ons op school te geven 
in een veilige omgeving. In mijn vrije tijd geniet ik 
vooral van het oppassen op onze kleinzoon van 1 
jaar. Verder houd ik van lezen, reizen, letter eten 
en alle andere goede dingen van het leven. 

 Juf Mirjam Kneppel (Intensieve taalklas) 
Ik werk voor de intensieve 
taalklassen in Apeldoorn. Wij 
ondersteunen kinderen met een 
taalachterstand. Ik mag dit op 
maandag en donderdag op de 
Wegwijzer doen. Ik begeleid kinderen 
vooral in groep 2 en 3. Samen spelen 

in een rijke leeromgeving, veel samen met ouders 
en in kleine groepen. Naast deze leuke baan ben ik 
moeder van twee lieve kinderen en heb ik een 
fijne man naast me. Wij houden van reizen, 
sporten en goed eten. Wil je meer weten, loop 
eens binnen in de taalklas. 
 
De eerste keer op school 
Als uw kind vier jaar wordt, mag het op de dag van 
zijn of haar verjaardag voor het eerst officieel naar 
school.  
Voordat uw kind officieel op school komt mag het 
twee dagdelen komen kennis maken op school in 
de groep waar de leerling na zijn/haar vierde 
verjaardag komt. 
Uw kind start in deze groep op de dag na de vierde 
verjaardag.  
 
Hoe ziet een schooldag er uit? 
Binnenkomst van de leerlingen: Tussen 08.20 uur 
en 08.30 uur mogen de leerlingen van groep 1 en 
2 met hun ouders binnen komen. 



Aan de kapstok hangt een naamkaartje met de 
foto van uw kind. Daar kan de jas van uw kind 
worden opgehangen. Elk kind stopt zijn jas in de 
luizentas. De rugzakken horen op de speciaal 
daarvoor bestemde plek boven het naamkaartje 
van de leerling, op de kapstok. 
De beker en het bakje (voorzien van naam)van uw 
kind mogen in de daarvoor bestemde blauwe 
bakken. 
U brengt uw kind daarna in zijn/haar eigen lokaal. 
Elke ochtend starten we met een “inloop”. Op 
maandag, dinsdag en donderdag mag u blijven tot 
8.30 uur en met uw kind een spelletje of werkje 
aan tafel gaan maken. Op woensdag en vrijdag 
hebben we een langere “inloop” en mag u blijven 
tot ongeveer 8.40 uur. We willen u dan vragen het 
lokaal te verlaten zodat we kunnen gaan 
beginnen. Er wordt dan nog een poosje 
doorgespeeld. 
Wanneer u uw kind ’s middags in de klas brengt 
heeft uw kind ’s 
morgens al gekozen 
op het keuzebord 
waar hij/zij wil gaan 
spelen. Uw kind mag 
dan gelijk gaan doen 
wat hij/zij ’s morgens heeft gekozen. 
 
Na de inloop gaan we in de kring. We bespreken 
welke dag het is en wat we die dag gaan doen of 
hebben een kort kringgesprek. Na het 
kringgesprek gaan we bijbelliedjes zingen en 
bidden met elkaar. Een aantal keren in de week 
vertellen we een verhaal uit de bijbel. 
In de kring vinden verder allerlei activiteiten plaats 
zoals: voorlezen, taalspelletjes, rekenspelletjes, 
muziek, poppenkast, spelletjes rondom de 
zintuigen. Tijdens de “inloop” aan het begin van 
de dag zit de leerkracht met een klein groepje 
leerlingen in de kleine kring. Er worden dan ook 
rekenspelletjes of taalspelletjes gedaan. 
 
Na de kring begint in willekeurige volgorde de 
speel-, werktijd of spel en beweging. Speel-, 
werktijd houdt in dat de leerlingen een activiteit 
kiezen van het digikeuzebord en/of ze krijgen van 
de leerkracht een opdracht die ze moeten doen. 
Spel en bewegen 
gebeurt buiten of 
in het speellokaal. 
In het speellokaal 
doen we 
spelletjes of 

zetten we gymtoestellen klaar voor allerlei 
bewegingsvormen. De leerlingen gymmen gewoon 
in hun ondergoed en op blote voeten. Ze glijden 
dan minder snel uit. Vaak zijn gymschoenen vrij 
glad. Alleen als er sprake is van voetwratjes is het 
wel raadzaam om gymschoenen te dragen met 
een stroeve zool of sokken met antislip. 
 
Na de speel-, werktijd of spel- en 
bewegingsactiviteiten gaan we 
eten en drinken. Hierbij willen we 
u verzoeken om uw kind een 
koekje of fruit en drinken mee te 
geven. Op woensdag is het verplicht gruitdag (de 
kinderen nemen dan groente en/of fruit mee).  
 
Wanneer we klaar zijn met eten en drinken gaan 
we verder met ons ochtendprogramma. We 
sluiten de ochtend gezamenlijk af in de kring. 
Aan het eind van de morgen en de middag komen 
de leerlingen samen met de leerkracht naar 
buiten.  
 
Thema’s 
Elke kleutergroep werkt aan de hand van een 
thema. Een thema duurt ong. 6 weken. De hoeken 
zijn hier op aangepast en de vrije en verplichte 
activiteiten hebben met dit thema te maken. 
 
Toiletbezoek 
In alle groepen hangt een ketting met een eendje 
er aan, die gebruikt wordt om naar de wc te gaan.  
Er zijn een aantal wc regels afgesproken:  

 Jongens moeten tijdens het plassen zitten.  
 Na het wc bezoek wassen we onze handen.  
 We vinden dat een leerling zelfstandig naar 

het toilet moeten kunnen (is dit om andere 
redenen niet mogelijk geef dit dan door 
aan de leerkracht van uw kind). 

 
Mededelingenschrift 
Bij de ingang van het lokaal hangt een schrift waar 
u bijzonderheden in kunt noteren b.v. als iemand 
anders uw kind ophaalt of als uw kind overblijft. 
De leerkracht van uw kind leest deze elke dag. 
 
Overige activiteiten 
Computeractiviteiten vinden ook plaats in de 
kleutergroepen. In alle groepen staan twee 
computers waarmee gewerkt wordt door alle 
leerlingen. De kleuters krijgen nog extra 
computeropdrachten in de centrale 
computerruimte. Deze opdrachten bestaan uit 



diverse spelletjes op het gebied van 
voorbereidend lezen, rekenen, ordenen etc. We 
hebben ook één tablet in de klas. Deze wordt ook 
ingezet voor reken- en taalactiviteiten. De tablet 
wordt ook gebruikt door de leerkracht om tijdens 
een observatie informatie in te voeren in het 
systeem. 
 
Hoofdluiscontrole 
Na elke vakantie worden alle leerlingen op 
woensdag door een aantal ouders gecontroleerd 
op hoofdluis. Een aantal jaren geleden zijn we 
hiermee gestart. Door deze regelmatige controle 
komt hoofdluis nog slechts incidenteel voor.  
 
Kleuterfeest/schoolreisje 
We organiseren het ene jaar een kleuterfeest en 
het andere jaar een schoolreisje. Voor beide wordt 
een financiële bijdrage gevraagd aan ouders. Voor 
het schoolreisje is deze bijdrage hoger dan voor 
het kleuterfeest. 
 
Verjaardag 
Verjaardagen zijn voor kleuters 
erg belangrijk. Hier wordt dan 
ook veel aandacht aan besteed. 
De jarige krijgt een muts. In de 
loop van de dag wordt hij/zij 
toegezongen en mag trakteren. 
Onze voorkeur gaat uit naar een 
gezonde en niet te grote traktatie. Sommige 
leerlingen volgen om gezondheidsredenen een 
bepaald dieet. Informeert u hier naar bij de 
leerkracht van uw kind? De jarige mag vervolgens 
met twee gekozen leerlingen de groepen rond om 
de leerkrachten van de benedenverdieping te 
trakteren.  
Aan het begin van elke maand zingen wij met alle 
kinderen voor de jarige kinderen en leerkrachten 
van die maand. 
 
Hulpjes van de juf 
In alle kleutergroepen zijn de leerlingen om de 
beurt de helper. Deze leerlingen mogen naast de 
juf zitten en assisteren met allerlei zaken. De 
leerlingen  kijken hier altijd erg naar uit. 
 
Speelgoed 
Wilt u geen speelgoed van thuis meegeven naar 
school? Alleen op de laatste dag voor een vakantie 
mag er wel speelgoed van thuis meegenomen 
worden naar school en als uw kind jarig is geweest 
mag hij/zij iets laten zien in de klas. 

 
Parro-app 
Via de Parro-app versturen wij berichten en leuke 
foto’s van activiteiten die wij doen. U krijgt 
hiervoor via de email een koppelcode. U kunt de 
app downloaden via de app store of google play. 
Op de pc kunt u kijken op talk.parro.com 
Achter op de calamiteitenlijst die u bij de start van 
uw kind op school heeft ontvangen kunt u 
aangeven of uw kind wel of niet op de foto mag. 
Parro is een besloten groep voor alleen de ouders 
van de kinderen uit de groep. 
 
Verjaardagskleurplaat 
Voor jarige ouders mag er op school een 
kleurplaat gemaakt worden. Voor jarige opa’s en 
oma’s wordt deze kleurplaat mee naar huis 
gegeven. 
 
Uitnodigingen 
Uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje van uw 
kind graag buiten de groep uitdelen. Dit om 
teleurstellingen bij andere kinderen te 
voorkomen. 
 
Rookvrij 
De Wegwijzer is een rookvrije school; ook op het 
plein. 
 
Overblijven 
Uw kind kan overblijven. Overblijven van uw kind 
kunt u opgeven via een speciaal formulier. U kunt 
dit vragen bij de leerkracht van uw kind. 
 
Informatiebord 
In iedere groep hangt een informatiebord bij de 
deur van het lokaal waarop de leerkracht altijd 
belangrijke mededelingen/vragen schrijft. 
 
Verzuim en leerplicht 
Kinderen van 4 jaar zijn volgens de wet nog niet 
leerplichtig. Zodra u ervoor kiest om uw kind op 4 
jarige leeftijd aan het onderwijs te laten 
deelnemen en uw kind zal 1 of meerdere dagen 
niet op school aanwezig zijn, verzoeken we u om 
verlofaanvragen bij de directie aan te vragen. 
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en bij 
bijzonder verlof dient u bij de directeur 
toestemming te vragen. De regels die hiervoor 
gelden vindt u in de schoolgids. 
Als leerlingen ziek zijn dient u altijd vóór schooltijd 
te bellen om uw kind af te melden. Als uw kind op 
de dag dat het ziek is zou overblijven wilt u dit dan 



gelijktijdig afmelden. Als wij geen ziekmelding 
hebben ontvangen, wordt u na 9 uur door ons 
gebeld. 
 
Observatie 
Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling van uw 
kind bijgehouden door middel van het 
leerlingvolgsysteem wat wij gebruiken bij ons 
digikeuzebord. Hiernaast observeren we de 
leerlingen tijdens spel en andere activiteiten.  
 
Startgesprek 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u via parro 
een uitnodiging voor een startgesprek. Alle ouders 
worden verwacht tijdens deze gesprekken zodat 
de leerkracht en u voldoende informatie kunnen 
uitwisselen over uw kind. Voor ouders van 
leerlingen, die in de loop van het schooljaar 
instromen in groep 1 is er dan gelegenheid om een 
gesprek met de leerkracht te voeren. 
 
Gesprekken 
U wordt als ouder in de gelegenheid gesteld om 
op verschillende momenten in het jaar (tien-
minutengesprek en spreekuurweek) met de 
leerkracht te spreken over de vorderingen van uw 
kind. 
U bent natuurlijk ook op andere momenten 
welkom voor een gesprek. Wij vinden het fijn dat 
u daar dan een afspraak voor maakt.  
 
Rapport 
Leerlingen van groep 1 krijgen bij de overgang 
naar groep 2 een rapport mee. Leerlingen van 
groep 2 krijgen twee keer per jaar een rapport 
mee. 
Ook krijgt uw kind in de kleuterperiode een aantal 
keren de kleutermap mee met daarin 
liedjes/werkjes van de afgelopen periode. 
 
Beleid ten aanzien van hulpouders 
Regelmatig worden er ouders gevraagd om te 
helpen bij een aantal activiteiten op school. Ook 
wordt er een beroep gedaan op ouders (opa’s en 
oma’s zijn ook welkom) om zich aan te melden als 
“klusouder”. 
In groep 1 t/m 4 werken we met groepsouders. 
We zijn erg blij met deze ouderhulp! Hierdoor 
kunnen de activiteiten ondernomen worden. 
We hebben hiervoor de volgende afspraak 
gemaakt: 

 Ouders die een groep leerlingen 
begeleiden bij een activiteit zullen niet 

ingedeeld worden bij een groep waarin 
hun eigen kind zit. Hiermee willen we het 
volgende voorkomen: soms vraagt een 
kind bij de eigen ouder meer aandacht, 
waardoor de ouder als het ware gefixeerd 
raakt op het eigen kind 

 
Kanjermethodiek 
Onze school is een kanjerschool. We gebruiken de 
kanjermethodiek om kinderen te leren om positief 
en negatief gedrag te herkennen en om hun eigen 
gedrag zo nodig te veranderen. 
Door de hele school wordt dezelfde werkwijze en 
aanpak gevolgd om leerlingen herkenbaar 
voorbeeldgedrag te laten zien. 
 
De kleur van de pet 
symboliseert een bepaald 
gedrag:  

 zwarte pet (met de 
pestvogel) -> je speelt de 
baas;  

 rode pet (met de aap) -> 
je wilt graag grappig gevonden worden maar 
ten koste van een ander;  

 gele pet (met het konijn) -> je doet zielig;  

 witte pet (met de tijger) -> je zorgt goed voor 
jezelf en de ander.  

Kinderen met een witte pet zijn kanjers en te 
vertrouwen! 

We hopen dat u door middel van dit 
informatieboekje een goed beeld hebt gekregen 
van de gang van zaken bij de kleuters op De 
Wegwijzer. 
Het is natuurlijk altijd spannend en 
nieuw. Dit geldt voor u als ouder 
maar ook voor uw kind. Als er 
onduidelijkheden zijn dan horen we 
dat graag van u. U kunt altijd de 
leerkracht aanspreken als u vragen heeft. 
 
Een fijne tijd gewenst op  
De Wegwijzer! 
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