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Voorwoord 
 
Met dit boekje willen wij u van harte welkom heten op obs Vuurvogel. 
Daarnaast willen wij u zo goed mogelijk informeren over de dagelijkse gang van 
zaken bij de kleutergroepen van onze school. U treft praktische tips aan. 
Bovendien kunnen we u zo vast een aantal afspraken toelichten. Voor 
uitgebreidere informatie over onze school verwijzen wij u naar de schoolgids 
en onze website: www.obsvuurvogel.nl 
 
Namens het team van de Vuurvogel, wens ik u een hele fijne tijd toe op onze 
school. 
 
 
 
 

 
 
Nicolette Dronkers 
 
Directeur
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Schooltijden 

We werken op onze school volgens het volgende rooster: 
 

Dagen Tijden 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 - 14.45 

woensdag 08.30 - 12.00 
 

De start 
We werken op onze school met heterogene kleutergroepen. Dat wil zeggen dat 
jongste en oudste kleuters bij elkaar zitten een combinatiegroep 1-2. De 
leerkracht bij wie uw kind in de groep komt, neemt enkele weken voor de 
vierde verjaardag van uw kind contact met u op. Dan wordt er een 
intakegesprek gepland en bekeken wanneer uw kind op bezoek kan komen om 
te wennen aan de groep kinderen en de leerkracht. Het betreffen vijf 
wenmomenten die in onderling overleg overeengekomen worden.  
Belangrijk is het om uw kind te laten wennen aan het dagritme van de school: 
laat uw kind alleen thuisblijven in overleg met de leerkracht, bijvoorbeeld bij 
vermoeidheid of bij ziekte. 
 

Voor het eerst naar school 
Zo en daar sta je dan, als ouder van een kind dat alweer vier jaar is. De eerste 
stap over de drempel is soms moeilijk voor de nieuwe kleuter, maar soms ook 
voor u als ouder. Het afscheid nemen zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar 
dat is logisch: allemaal onbekende gezichten en een vreemde juf of meester. 
Toch, als de eerste stap gezet is, gaat het spelen vanzelf.  
 

Afscheid nemen 
Een kwartier voor aanvang van de schooldag gaat de deur van de school open. 
U kunt van deze tijd gebruik maken om uw kind in de groep te brengen en even 
mee te lopen om te kijken waar het kind mee bezig is. De leerkracht begint om 
8.30 uur met zijn lessen. De leerkracht is ook een kwartier voor aanvang van de 
lessen in de groep aanwezig, zodat u vragen kunt stellen of iets kunt melden. 
 

Uit school 
Wanneer de schooldag is afgelopen, neemt de leerkracht de kinderen mee naar 
buiten. De ouders wachten hun kind op voor de school. Wanneer iemand 
anders uw kind ophaalt, dit graag even vooraf aan ons doorgeven. Zorg dat u 
op tijd bent om uw kind op te halen. Dit voorkomt veel onrust bij uw kind. De 
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kinderen maken een rij bij het raam buiten. Dan gaat de leerkracht de kinderen 
één voor één af om te kijken door wie ze worden opgehaald.   
 

Spel en beweging 
Beweging is van groot belang voor kinderen in deze leeftijd. We hebben in het 
gebouw een speellokaal gericht op het bewegingsonderwijs van het jonge kind. 
Naast de gerichte spel- en bewegingslessen mogen de kinderen er spelen op 
het klim-en klautermateriaal. De kinderen gymmen op blote voeten.  
 

Speelgoed op school 
Jonge kinderen nemen in nieuwe situaties graag iets vertrouwds van zichzelf 
mee, zoals een knuffel of lievelingsspeelgoed. Als uw kind hier steun aan heeft, 
mag dit.  
 

Jarig 
Elke verjaardag is een groot feest en natuurlijk mag uw kind trakteren. Wel 
willen wij u vragen de traktatie klein te houden. De kinderen mogen ook de 
‘klassen rond’. Dat betekent dat ze met of zonder een traktatie langs alle 
leerkrachten mogen.  
 

Naar de wc 
We gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is en zelf zijn/haar billen af kan vegen. 
De overige kinderen in de groep hebben namelijk ook recht op toezicht en 
begeleiding. Het is van belang dat u uw kind, voordat het naar school gaat, 
thuis nog even naar de wc laat gaan. Mocht er een ongelukje gebeuren, dan 
hebben wij reservekleren in de klas. Die ontvangen wij graag gewassen terug. 
Mocht het regelmatig voorkomen dat uw kind verschoond moet worden, dan 
nemen we als school contact met u op met de vraag wie we kunnen bellen om 
uw kind te laten verschonen. Het meest handig is het om reservekleding voor 
uw kind mee te geven in een tas in dergelijke situaties. Zo heeft de juf haar 
handen vrij voor de groep. 
 

Een gezond tussendoortje 
Uw kind mag voor halverwege de ochtend drinken en iets te eten mee naar 
school nemen.  Geef uw kind vooral niet te veel mee en zorg dat het fruit al 
schoongemaakt en eventueel gesneden is. Daarnaast promoten wij een gezond 
tussendoortje. Neemt uw kind een beker (met goed sluitende schroefdeksel) 
mee, zorg dan dat de naam van uw kind er op staat. 
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Woensdag is het bij ons op school gruitdag. Op deze dag vragen wij de 
kinderen een gezonde pauzesnack meenemen in de vorm van een stuk groente 
of fruit. 
 

Tussenschoolse opvang 
Onze school heeft een regeling met Kinderopvang Partou over de 
tussenschoolse opvang, ofwel de overblijf. Deze regeling kunt u vinden op onze 
website: https://www.obsvuurvogel.nl/praktische-informatie/continurooster/ 
 

Contact ouders-school 
Wilt u iets weten over de school of over uw kleuter, informeer u dan gerust. 
Ook van u stellen wij informatie op prijs. Urgente zaken kunt u altijd voor 
schooltijd bij ons komen melden. Wilt u meer weten over de school of over uw 
kind, dan kunt het beste een afspraak met ons maken. 
 

Als ouder meehelpen op school 
Sommige activiteiten zijn zonder uw hulp niet mogelijk. Daarom wordt er af en 
toe een beroep op u gedaan om te helpen bij klusjes, spelletjes, excursies e.d. 
De leerkrachten en kinderen zijn u zeer dankbaar als u zich hiervoor opgeeft. 
Bovendien is het heel leuk voor uw kind als u af en toe meedoet met een 
schoolactiviteit. Via Social Schools vindt u oproepen voor dergelijke activiteiten.  
Natuurlijk kunt u ook meer informatie vragen bij de leerkracht van uw kind.  
 

Social Schools 
Social Schools is het programma waarmee wij nieuwsbrieven, berichten en 
dergelijke versturen. Op de dag dat uw zoon of dochter vier jaar wordt 
ontvangt u van de leerkracht een brief met een inlogcode en inloginstructies. 
Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u het nieuws van de school.  
 

Ziekte 
Bij ziekte van uw kind (of het later op school komen door bijvoorbeeld een 
doktersbezoek) vragen we u dit bij voorkeur door te geven via Social schools. 
Uw bericht komt dan rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind terecht. Dit 
scheelt een telefoontje. Bij afwezigheid zonder bericht wordt er altijd contact 
opgenomen met de ouders. Bij besmettelijke ziekten verzoeken wij u dringend 
dit ook aan school door te geven. Dit uiteraard in het belang van alle kinderen 
en leerkrachten. 
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Hoofdluis 
In de eerste schoolweek na iedere vakantie controleert een aantal ouders de 
kinderen op hoofdluis. Als bij controle hoofdluis wordt ontdekt, worden de 
ouders daarvan op de hoogte gesteld. Ook als u hoofdluis bij uw kind 
constateert, is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan school door te geven.  
 

Verlof aanvragen 
Is uw kind vier jaar, dan is het officieel niet leerplichtig, maar desondanks 
gelden dezelfde regels als voor andere kinderen op school. U mag uw kind dus 
niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden. Verlof dient aangevraagd te 
worden via Social schools of via de website. Nadat het verzoek  in behandeling 
is genomen, ontvangt u van de directeur een schriftelijke reactie. Bij een 
eventuele afwijzing wordt de reden van afwijzing hierop vermeld. 
Uitgebreidere informatie hierover vindt u in de schoolgids.  
 

Zelf aan- en uitkleden bij de gymles 
Leer uw kind zichzelf aan en uit te kleden. Het kost wel wat meer tijd, maar het 
geeft uw kind veel voldoening als het lukt. Wij op school laten uw kind dit ook 
zelf doen. 
 

Rapportage naar de ouders 
Wij maken gebruik van een gesprekscyclus. Er zijn startgesprekken, 
rapportgesprekken en tussengesprekken (op verzoek).  
 
Nieuwe kleuters krijgen een rapport als zij minimaal een half jaar op school 
zitten. 
 
Alle kleuters krijgen een portfoliomap. Hierin worden werkjes gedaan waar 
leerkrachten en kinderen trots op zijn. Aan het eind van de kleuterperiode 
krijgen ze de map mee naar huis.  
 

Kleding op school 
Er wordt regelmatig met verf en lijm gewerkt. Ook spelen de kinderen vaak op 
de grond en in de zandbak. We raden u daarom aan uw kinderen gemakkelijke 
kleding te laten dragen die tegen een stootje kan. 
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Fotograaf 
Eéns per jaar komt de schoolfotograaf die zowel als individuele –als 
groepsfoto’s maakt. U bent niet tot koop verplicht. 
 

De methode Onderbouwd 
Doelgericht en spelend leren 
Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn 
kinderen geboeid bezig. Wanneer een kind zijn eigen spel mag uitkiezen, 
ontstaat er meer motivatie en betrokkenheid. Een gemotiveerd kind leert meer 
en beter. Een leerkracht wil de kinderen nieuwe dingen leren en hen helpen 
zich verder te ontwikkelen. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met 
ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. 
 
Beredeneerd kleuteronderwijs 
Wij stellen doelen – ook in groep 1 en 2 – en stemmen hierop het leeraanbod 
zorgvuldig af. Wij sluiten met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de 
behoefte van jonge kinderen. Hiernaast wordt er gewerkt met routines, 
thema’s en spel in verschillende hoeken. Bij ons staat spelend leren voorop. 
Altijd met een helder en duidelijk doel. 
 
Onderbouwdonline 
De ontwikkeling van jonge kinderen kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Wij 
willen weten hoe de leerlingen zich ontwikkelen en of er voldoende vordering 
wordt gemaakt. Als je weet waar een kind staat, dan kunnen er gerichte en 
haalbare doelen gesteld worden. Het onderwijs sluit beter aan bij wat een kind 
nodig heeft komt zo tot effectief leren.  
De registratie van Onderbouwdonline is hiervoor de basis. Meer weten? 
www.onderbouwdonline.nl 
 

Het dagprogramma 

Niet elke dag van de week verloopt hetzelfde. Dit heeft mede te maken met de 
indeling van de gymzaal en het buitenspeelrooster. Hieronder vindt u een 
indruk van een dagindeling bij de kleuters. Het programma wordt elke dag met 
de leerlingen doorgesproken aan de hand van de dagritmekaarten in de klas. 
 
8.15 uur De inloop 
De kleuteringang gaat ’s morgens om 8.15 uur open. De jas van uw kind mag in 
de luizenzak aan de kapstok en de tassen mogen bovenop de kapstok. Buiten 
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de klas staan bakken voor het tussendoortje en de lunch. We beginnen 
dagelijks met een spelinloop of een kring.  
 
8.30 uur Begin van de les 
Om 8.30 uur gaan we ‘echt’ beginnen. De ouders hebben de school verlaten 
zodat de groepen op tijd kunnen beginnen en niet worden afgeleid. Op 
sommige dagen zal de leerkracht met de leerlingen verder spelen in de hoeken. 
Andere dagen start de leerkracht met de kinderen in de kring en beginnen zij 
de dag met een taal- of rekenactiviteit van de methode Onderbouwd. Deze 
lessen worden ondersteund met handpoppen. Er wordt elke dag aandacht 
besteed aan het thema en de letter van de week. 
 
9.00 uur  Buitenspelen of gym 
Kleuters zijn beweeglijk. Daarom wordt er met goed weer elke dag minimaal 
een uur buiten gespeeld. Er is genoeg te doen op het plein. Twee keer in de 
week wordt er gegymd met de kleuters. Een keer in de week is er een 
toestelles waarbij de kleuters bijvoorbeeld leren klimmen, klauteren en 
koprollen. De andere keer in de week is er een spelles. Bij een spelles kunt u 
denken aan tikspelletjes, lopen in de maat of andere bewegingsoefeningen. 
Van de kleuters wordt verwacht dat zij zich redelijk zelfstandig aan en uit 
kunnen kleden. Wilt u hier rekening mee houden door uw kind niet te moeilijke 
schoenen / kleding aan te doen? Lange haren het liefst bijeengebonden. Bij 
slecht weer kan er elke dag worden uitgeweken naar het speellokaal.  
  
10.00 uur Tussendoortje  
Om 10 uur is het tijd voor het tussendoortje. We eten met elkaar in de kring.  
 
10.20 uur Spelen/Werken in de hoeken 
Met behulp van het kiesbord mogen de kleuters een hoek en/of werkje 
uitkiezen. Soms kiest de leerkracht zelf voor een leerling. Tijdens de werkles is 
er tijd voor het verwerken van de taal- en/of rekenactiviteiten van het huidige 
thema. Gedurende het spelen en werken in de hoeken, observeert de 
leerkracht of werkt de leerkracht samen met de kleuters. De leerkracht kijkt op 
deze momenten welke doelen van het thema van Onderbouwd de leerling al 
heeft behaald. De leerkracht kijkt daarbij niet alleen naar taal- en rekendoelen, 
maar ook naar motoriekdoelen. Tevens wordt deze tijd benut om leerlingen 
extra aandacht te geven indien nodig. U kunt dan denken aan verrijking of extra 
ondersteuning. 
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11.30 uur Engels 
Elke week krijgen de kinderen Engels met de methode I-pockets. Ook de 
woorden van de methode Onderbouwd worden in het Engels aangeboden.  
 
12.00 uur Lunch 
Om 12 uur is het tijd om te lunchen. De kleuters zitten in de kring. Tijdens de 
lunch wordt er voorgelezen of er wordt gekeken naar SchoolTV.  
 
12.30 uur Buitenspelen 
De kleuters spelen tijdens de overblijf steeds met andere groepen buiten. De 
leerkrachten hebben op dit moment van de dag pauze. 
 
13.00 uur Voorlezen/Kwink!  
Afhankelijk van wat er op het programma staat, starten we de middag met het 
voorlezen van een boek of een les uit de methode ‘Kwink!’. Deze methode 
stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en wordt schoolbreed gevolgd. 
Een onderwerp staat gedurende 2 weken centraal.  
 
13:15 uur Muziek / Woorden met Wim 
Het einde van de middag biedt ruimte voor muzieklessen met behulp van 
ZangExpress. De liedjes die de kinderen leren passen bij het thema en kunnen 
ook thuis gezongen worden met ZangExpress Thuis. De inlogcodes hiervoor 
kunt u aan de leerkracht vragen.  
Als we geen muziek maken, werken we spelenderwijs aan de 
woordenschatontwikkeling. Met behulp van praatplaten, woordkaartjes, Wim 
de Woordspin en coöperatieve werkvormen, bieden we de themawoorden aan 
de kleuters aan. 
 
13.45 uur Buitenspelen / Spelen in de hoeken 
Bij goed weer spelen we ook in de middag nog een keer buiten. Afhankelijk van 
de tijd die ervoor ingeroosterd staat, gebeurt dit met of zonder 
buitenspeelmateriaal. Op deze manier worden kinderen af en toe geprikkeld 
om ook zelf iets te verzinnen om te spelen.  
Op andere dagen blijft de leerkracht met de kinderen binnen en mogen de 
kinderen kiezen met het kiesbord, kiest de leerkracht of mogen ze vrij spelen in 
de klas. De middag kan tevens gebruikt worden voor leuke taal- en/of 
rekenspelletjes of een leuke motoriekactiviteit met kleine groepjes.  
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14.35 uur Afronden  
Het is tijd om de dag af te ronden. We spreken met elkaar de dag door en 
bespreken of er morgen nog belangrijke of bijzondere dingen zullen zijn. Hierna 
mogen de kinderen hun jas en tas pakken. Soms delen we nog spullen uit die 
de kinderen mee naar huis mogen nemen. Om 14.45 is het tijd om in de rij te 
gaan staan en loopt de leerkracht met de kleuters naar buiten. Kinderen die 
naar de BSO gaan worden opgehaald in de klas.  
 

 
Nog wat algemene opmerkingen: 

 
➢ Mocht u een vraag hebben of iets met de leerkrachten willen bespreken, 

maak gerust een afspraak voor na schooltijd.  
➢ Zie de jaarkalender in social schools voor belangrijke gebeurtenissen en 

data. Door het hele jaar heen komen er vast nog wel dingen bij. Daarover 
wordt u altijd van te voren geïnformeerd op het weeknieuws. Het 
weeknieuws hangt elke week bij de klas en staat ook op social schools. 
Let u ook op onze nieuwsbrief. Hierin staat belangrijke informatie over 
de school.  

 
We hopen u duidelijkheid te hebben gegeven over het reilen en zeilen in groep 
1 en 2 op obs Vuurvogel. Als u nog vragen hebt, kunt u telefonisch contact 
opnemen met de school: 010-5214161 of een email sturen naar:  
directie@obsvuurvogel.nl of naar kimh@obsvuurvogel.nl (leerkracht groep 
1/2). Uiteraard kunt u de juf ook persoonlijk benaderen. 
 
Veel plezier bij ons op school! 
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