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Inleiding

Ten eerste willen we u en uw kind van harte welkom heten
op De Regenboog. In dit boekje vindt u praktische
informatie over onze school. Naast de algemene informatie
die u ook in onze schoolgids terug kunt vinden, wordt er in
dit boekje specifieke informatie gegeven over de gang van
zaken in de drie kleutergroepen. Wij hopen dat u en uw
kind zo een goede start kunnen maken op onze school.

Als u na het lezen van dit boekje nog vragen heeft, dan
kunt u deze natuurlijk stellen aan de leerkracht van uw
kind of aan de directie. Neemt u ook eens een kijkje op
onze website www.regenboog-debilt.nl.

De leerkrachten van de groepen 1/2,
Marleen Sederel, Els Firet, Marjolein Linschoten, Simone
Visser en Veronique van de Bildt
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Inhoud van dit boekje

1.Algemene informatie - blz. 4
2.Routines en afspraken in de kleuterklas - blz. 7
3.Ouderbetrokkenheid - blz. 12
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1. Algemene informatie

Onderstaande informatie staat ook in onze schoolgids
vermeld. Deze schoolgids is digitaal te downloaden via
onze website.

1.1 Instroom vanuit peuterspeelzaal
Om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw
kind, is het fijn wanneer we de overdracht vanuit de
peuterspeelzaal ontvangen. Wilt u zo spoedig mogelijk
na het instromen van uw kind de overdrachtsformulieren
van de peuterspeelzaal aan de leerkracht geven?

1.2 De onderbouw op De Regenboog
Op onze school hebben we drie parallelgroepen voor de
kleuters: groep blauw, groep oranje en groep rood. Dit
zijn combinatiegroepen van instroomleerlingen,
leerlingen uit groep 1 en leerlingen uit groep 2. Na het
doorlopen van groep 2 stromen de leerlingen van de drie
kleutergroepen door naar één groep 3. In de
kleuterbouw zoeken we daarom alvast naar manieren om
de drie kleutergroepen samen te laten komen. We
werken tijdens de werklessen dan ook regelmatig
klasdoorbroken. De kinderen krijgen dan de gelegenheid
om in de andere klassen te spelen. Er wordt ook vaak
met de 3 kleuterklassen tegelijkertijd buiten gespeeld.

De leerlingen die aan het begin van het schooljaar
starten in groep 1, zullen waarschijnlijk in twee jaar de
kleuterbouw doorlopen. Wanneer uw kind jarig is na 31
december zal hij of zij in het volgende schooljaar
nogmaals groep 1 doorlopen. Bij de definitieve
besluitvorming over de voortgang van uw kind wordt
altijd uitgegaan van de individuele behoefte en
ontwikkeling van de leerling.
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Op De Regenboog werken we volgens het
onderwijssysteem Handelingsgericht Werken. Dat
betekent dat we ons onderwijsaanbod afstemmen op de
behoefte van de leerling. Om aan te sluiten bij de
behoefte van ieder kind werken de leerkrachten in de
klas onder andere met fases. Dat betekent dat de
kinderen regelmatig werken in groepjes met klasgenoten
die dezelfde ondersteuning nodig hebben. Ieder kind
krijgt daardoor op zijn of haar ontwikkelingsniveau de
leerstof aangeboden.

1.3 Schooltijden
Onze school hanteert een continurooster. Dat betekent
dat alle schooldagen even lang zijn. De lestijden zijn van
8.30 tot 14.00 uur. De deur van de school is open vanaf
8.20 uur.

Bij afwezigheid wegens ziekte kunt u voor schooltijd
bellen naar de school. Mocht uw kind om andere redenen
niet aanwezig zijn op school, kunt u daarvoor verlof
aanvragen bij de directie middels een formulier.

Als uw kind gebruikmaakt van de BSO, willen wij u
vragen de leerkracht hierover te informeren. De kleuters
die naar de BSO gaan worden door de betreffende
medewerkers bij de leerkracht opgehaald.

1.4 Website en Social Schools
Zoals in de inleiding al werd omschreven, is het
internetadres van de school: www.regenboog-debilt.nl.
Hier vindt u onder andere de wekelijkse nieuwsbrief,
nieuws vanuit de activiteitencommissie (AC) en de
medezeggenschapsraad (MR).

Tevens adviseren wij u om u aan te melden bij de eigen
webpagina van de groep van uw kind. Als school hebben
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we deze groepspagina’s vormgegeven met het online
communicatieplatform Social Schools.

Via dit platform heeft u toegang tot
informatie, leuke nieuwtjes, korte
verslagen van activiteiten en foto’s van
de eigen groep. Op onze website kunt u
onder het kopje Informatie � Social
Schools alle informatie hierover
terugvinden.

U krijgt een koppelcode toegestuurd voor
Social Schools. Met deze koppelcode kunt
u een account aanmaken.
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2. Routines en afspraken in de kleutergroepen

Om de dag in de kleutergroep soepel en gestructureerd
te laten verlopen is het belangrijk om enkele routines en
afspraken toe te lichten.

Overigens zijn de tekeningen naast de
verschillende onderwerpen van Raai de
kraai. Dit figuurtje komt uit de methode
Kleuterplein. Op school gebruiken we
deze methode, waardoor we in alle
kleutergroepen een handpop van Raai de
Kraai hebben. Het kan best zijn dat uw
kind hier thuis over vertelt.

2.1 Zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren
zelfstandig te handelen. Op deze manier worden de
kinderen steeds autonomer en door de zelfstandigheid
van de leerlingen loopt de organisatie in de klas steeds
vlotter.

Vanuit onze methode De Vreedzame School wordt er
aandacht besteed aan opruimen, goed omgaan met
materialen en krijgen de kleuters kleine taken om de juf
te helpen. Ook verwachten wij dat de kinderen
zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. De kinderen
moeten zichzelf kunnen redden met het afvegen van hun
billen. Daarnaast stimuleren wij dat kinderen zichzelf
kunnen aan- en uitkleden en we vinden het prettig als u
dat thuis ook zoveel mogelijk stimuleert.
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2.2 Verloop van de dag

Start van de dag
Vanaf 8.20 uur gaat de deur open en mogen de kinderen
de klas in komen. Om 8.30 uur starten we met de
schooldag.

Eet- en drinkmomenten
Halverwege de ochtend eten en drinken
de kinderen in de kring. Hiervoor willen
wij u vragen uw kind fruit en wat te
drinken mee te geven. Eventueel kan
het fruit in stukjes worden meegegeven.
De kinderen lunchen ‘s middags met de
leerkracht in de eigen klas. Hiervoor
hebben de leerlingen brood en drinken nodig. We willen
u vragen geen snoep mee te geven.
Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind op alles wat
naar school mee gaat zetten (dus ook op het eten en
drinken)? Het eten en drinken wordt in bakken
verzameld en zo kan het gemakkelijk uitgedeeld worden
aan de kinderen.
Wij proberen als school zo weinig mogelijk afval te
verzamelen en willen u vragen om geen pakjes drinken
e.d. mee te geven.

Speel- en werklessen
Iedere dag hebben de kinderen een speel-/werkles,
waarin ze werken met gerichte opdrachten, spelen in de
hoeken en werken met andere materialen in de klas. De
kinderen mogen geen speelgoed van thuis meenemen
om mee te spelen.

Speelgoedmiddag
Op de laatste vrijdagmiddag van de maand is het
speelgoedmiddag en mogen kinderen wél speelgoed
van thuis meenemen. Zij mogen er dan een deel van de
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middag mee spelen. Geef geen speelgoed mee wat
harde geluiden maakt of speelgoed dat snel kapot kan
gaan. Speelgoedpistolen e.d. zijn niet toegestaan op
school.

Schooltelevisie
De kinderen kijken af en toe op school
naar Schooltv. Dit zijn educatieve
tv-programma’s die gaan over de
thema’s die we behandelen in de klas.
Vaak vinden de kinderen het leuk om
dit thuis via Uitzending Gemist nog
eens terug te kijken.

2.3 Bewegingsonderwijs
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen
voldoende bewegen. Voor het jonge kind is beweging
namelijk een stimulans om de grove en fijne motoriek te
ontwikkelen. Tevens is beweging voor jonge kinderen
vaak een effectieve manier om tot leren te komen.
Vandaar dat we met de kinderen veel bewegen op
school.

Bij goed weer spelen de kinderen
dan ook iedere dag 1 of 2 keer
buiten. Buitenspelen stimuleert de
grove motoriek van de kinderen en
is bevorderend voor de ontwikkeling
van sociale vaardigheden.

Daarnaast gymmen de kinderen twee keer per week
binnen. Bij de eerste gymles gymmen de kinderen met
hun eigen klas in het speellokaal. Bij de tweede gymles
gymmen alle kinderen uit groep 1 samen in het
speellokaal onder begeleiding van de leerkrachten. Alle
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kinderen uit groep 2 gymmen dan in de gymzaal met de
vakdocent.

Gymkleding
De kleuters verwisselen alleen hun schoenen. Vanwege
de veiligheid wordt er in het speellokaal op blote voeten
gegymd. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 geen
gymschoenen nodig hebben. In de gymzaal wordt op
gymschoenen gegymd. Voor de kinderen van groep 2
adviseren we om voor uw kind gymschoenen met
klittenband of elastiek aan te schaffen. Voor het afrollen
van de voeten is het fijn als de gymzolen niet te dik zijn.
Daarnaast is het raadzaam om gymschoenen te kopen
met stroeve zolen, dan heeft uw kind meer grip tijdens
de klim- en klauteractiviteiten. We willen u vragen de
naam van uw kind in de schoenen te noteren. De
schoenen blijven op school in het kluisje van uw kind.

Gymtas
De kinderen van groep 2 krijgen een stoffen gymtas van
de leerkracht waarin zij hun schoenen in hun kluisje
kunnen bewaren.

2.4 Cultuur- en omgevingsonderwijs
Op school ontdekken kleuters al heel veel nieuwe dingen.
Het is natuurlijk helemaal een avontuur wanneer we iets
buiten school gaan bekijken! In de kleuterbouw hebben
we natuurexcursies, voorstellingen/ excursies vanuit het
kunstmenu KIDS en natuurlijk het schoolreisje.

U wordt door de leerkracht tijdig geïnformeerd over de
data en benodigdheden. Regelmatig is er bij dit soort
uitjes behoefte aan ondersteuning van ouders. Ook daar
krijgt u tijdig bericht over!
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2.5 Verjaardagen
Natuurlijk mogen de kinderen hun verjaardag ook op
school vieren. De jarige mag de klasgenootjes trakteren
(liever geen snoep). Na het vieren in de eigen groep mag
de jarige job ook bij de andere onderbouwgroepen en
leerkrachten langs om hun verjaardagskaart te laten
tekenen. De 4e verjaardag van het kind vieren we niet
op school, omdat het kind dan pas net bij ons op school
is gestart.

Als er kinderen voor een
verjaardagsfeestje thuis worden
uitgenodigd, wilt u dan eventuele
uitnodigingen niet via school verspreiden.
Dat is niet zo leuk voor de kinderen die
niet worden uitgenodigd.

2.5 Hoofdluiscontrole
Iedere woensdag na een vakantie is er
hoofdluiscontrole. Het is de bedoeling dat de kinderen
die dag met gewassen haar en zonder gel of vlechten op
school komen. Als er bij uw kind luis wordt aangetroffen,
wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
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3. Ouderbetrokkenheid

Wij vinden een goed contact met u heel belangrijk. U
kunt altijd bij ons terecht om iets te bespreken. Het
uitgangspunt van de school is dat we samen
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind.
Dat lukt wanneer wij goed met elkaar communiceren.

3.1 Hulp van ouders
Elke groep heeft een of meer klassenouders die zich
extra inzetten voor een groep. Daarnaast hebben wij bij
heel veel andere activiteiten hulp van ouders nodig. Een
oproep voor hulp plaatsen wij in de nieuwsbrief of
ontvangt u via de mail.

3.2 Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar is een
informatieavond voor alle ouders. U ontvangt
(praktische) informatie over de groep waarin uw kind zit.
De datum van de informatieavond wordt bekend
gemaakt via de nieuwsbrief.

3.3 Gesprekscyclus
Voordat uw kind op school start, vindt de kennismaking
plaats met de nieuwe leerkracht van uw kind. Deze
kennismaking vindt plaats na schooltijd. U en uw kind
krijgen een rondleiding door de kleuterklassen. Tijdens
dit moment krijgt u de vragenlijst voor nieuwe leerlingen
mee naar huis. Wij vragen u deze vragenlijst tijdens het
wenmoment weer in te leveren bij de leerkracht. Als u
naast het invullen van deze vragenlijst behoefte heeft
aan een gesprek met de leerkracht dan kunt u dit
aangeven.
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Na ongeveer 6 weken wordt u uitgenodigd door de
leerkracht voor een startgesprek. We wisselen dan de
eerste ervaringen uit en er is voor u gelegenheid om
vragen te stellen.

Daarnaast wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor
een oudergesprek. U heeft dan een gesprek van 10
minuten waarin de ontwikkeling van uw kind wordt
besproken. Data van deze avonden worden vermeld in
de wekelijkse nieuwsbrief en op de kalender die u aan
het begin van elk nieuw schooljaar krijgt.

3.4 Volgen van de ontwikkeling van uw kind
De ontwikkeling van uw kind wordt door de leerkrachten
geobserveerd en geregistreerd in ons
leerling-volgsysteem Memelink. Daarnaast worden er
twee keer per schooljaar cognitieve toetsen afgenomen
voor de leerlingen van groep 2 en volgen we het
dyslexieprotocol. Tijdens de gespreksavonden worden
deze observaties met u besproken.
Daarnaast krijgen de leerlingen een rapport mee naar
huis. Leerlingen uit groep 2 krijgen tijdens de
gespreksavonden in maart en juli een rapport. Leerlingen
uit groep 1 krijgen bij de overgang naar groep 2 hun
eerste rapport (juli). Leerlingen die na 31 december jarig
zijn krijgen dat betreffende schooljaar nog geen rapport.

3.5 Huisbezoek
Na de eerste periode op school komt de leerkracht bij u
thuis voor een huisbezoek. De leerkracht neemt het
initiatief voor het maken van de afspraak voor het
huisbezoek.
Het bezoek is bedoeld ter bevordering van de band
tussen de leerling en de leerkracht.
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Ten slotte
Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de leerkracht
of de directie. Wij hopen dat u en uw kind zich snel thuis
zullen voelen bij ons op school!

E-mailadressen:

Directie:
- directie@regenboog-debilt.nl

Groep blauw
- Veronique van de Bildt (vvdbildt@regenboog-debilt.nl)
- Els Firet (efiret@regenboog-debilt.nl)

Groep oranje:
- Marleen Sederel (msederel@regenboog-debilt.nl)

Groep rood:
- Simone Visser (svisser@regenboog-debilt.nl)
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