
Klasseninformatie kleuterklassen (september 2014) 
 
Dit document is bedoeld om u wegwijs te maken in onze klas. U vindt hierin een aantal afspraken en 
gewoonten. 
 

Schooltijden 
De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. De klasdeur sluit om 8.30. Voor die tijd mogen ouders 
achter hun kind, dus buiten de kring wachten. De stoeltjes zijn voor de kinderen. 
Om 14.00 komen de kleuterjuffen met de kinderen naar buiten elke dag naar een vaste plek, alwaar 
de ouders hun kind kunnen ophalen. Kinderen mogen mee naar huis als ze de leerkracht gedag 
gezegd hebben, zodat deze ook zeker weet dat het kind is opgehaald.  
 

Ziekte en afwezigheid  
Bij afwezigheid van het kind kunt u naar school bellen naar het volgende nummer: ..... 
De afwezigheid wordt door school genoteerd en geregistreerd. Voor bijzonder verlof moet altijd 
toestemming gevraagd worden bij de schoolleiding. 
Bijna alle 4-jarigen hebben op woensdag een uitrustdag. Zij kunnen dan midden in de week even op 
adem komen. 
Bij een vaste uitrustdag hoeft u niet af te bellen. 
 

Eten en drinken 
In de ochtend worden er met de kinderen appeltjes geschild en gegeten. In de klas is een fruitmand 
waar het meegebrachte (biologisch)fruit verzameld wordt. 
Ook eten we op school boterhammen en drinken we thee, water of sap. Brood wordt in 
broodtrommeltjes meegegeven, geen (verpakte)koekjes  e.d. Thee  en bij feesten diksap wordt op 
school verzorgd, dus pakjes of drinkbekers zijn niet nodig. 
 

Speelgoed 
Houdt speelgoed van de kinderen zo veel mogelijk thuis. Dit voorkomt tranen wanneer iets 
onverhoopt zoek raakt, of stuk gaat. Onmisbare knuffels mogen mee, hoewel een oudste kleuter al 
prima zonder zou moeten kunnen tijdens de schooltijden. 
Spullen van thuis worden bewaard in de bewaarmand in de klas. 
 
Mocht uw kind speelgoed meenemen dat niet van hem/haar is, breng het dan graag terug naar 
school. Soms verdwijnen kleine spulletjes uit een klas die gemakkelijk in zakken passen. 
Meestal is het geen kwade opzet, maar aantrekkingskracht van het materiaal. Bovendien zijn nog 
niet alle kleuters zich bewust van mijn en dein. 
 

(extra) kleding 
Wij gaan altijd naar buiten, ook als het regent. Daarom is het belangrijk dat alle kinderen op school 
regenkleding en regenlaarzen hebben. Ook is het fijn als alle kinderen reservekleding op school 
hebben en dat alle kinderen pantoffels hebben voor in de klas. Dit kan aan de kapstok hangen in een 
stoffen tas met hun naam, zodat het ook voor de juffen vindbaar is. 
 

Jaarfeesten 
Op jaarfeesten zingen we in de ochtendkring samen met de ouders. 
Er zijn soms ook momenten dat de ouders worden uitgenodigd, bijvoorbeeld aan het einde van een 
feest. U wordt hierover altijd op de hoogte gehouden.  
Rondom de feesten zult u doorgaans een brief ontvangen met liedjes, knutsel, achtergrond e.d. 



De jaarfeesten zijn namelijk terugkerende hoogtepunten in het Vrije School onderwijs. In de weken 
eraan voorafgaand, bereiden wij ze voor en leven we samen naar het feest toe d.m.v. liedjes, 
verhalen, spelletjes en zo meer. 
Soms worden ouders gevraagd een helpende hand te bieden op een jaarfeest. 
 
Wij vieren de volgende feesten: 
- Michaëlsfeest (29 september) 
- Sint Maarten (11 november) 
- Advent periode (eind november/begin december) 
- Kerstmis 
- Drie Koningen (6 januari) 
- Maria lichtmis (2 februari) 
- Carnaval 
- Palmpasen 
- Pasen 
- Pinksteren 
- Sint Jan (24juni) 
 

Verjaardagen 
Vanaf 5 jaar worden de verjaardagen van de kinderen, met de kinderen gevierd. Het is fijn als er door 
de ouders van te voren even overlegd wordt wanneer de verjaardag gevierd kan worden. Juf zorgt 
dat alles klaar staat voor een fijne verjaardag. De jarige mag een traktatie uitdelen aan de kinderen. 
Zorg voor voldoende traktaties, liever iets te ruim dan tekort. 
Het gaat om het gebaar, dus iets kleins is heus voldoende. Het is een meerwaarde als de traktatie 
met het jarige kind is voorbereid. 
Tijdens de ochtendkring zingen we het jarige kind toe met alle ouders van de klas die daarbij 
aanwezig kunnen zijn. 
De eerste en de laatste schoolweek vieren we liever geen verjaardagen, tenzij het kind dan ècht jarig 
is. 
De eerste week is het nog erg wennen met z'n allen, de laatste week is er al veel te vieren en af te 
ronden. 
 

Leerlingvolgsysteem 
Op school houden wij de voortgang van de kinderen bij door middel van een leerlingvolgsysteem. 
Dit wordt op meerdere momenten van het jaar door de klassenleerkracht ingevuld. 
 

Ouderavonden 
De school kent verschillende soorten ouderavonden: 
-Tenminste 2 keer per jaar is er een ouderavond van de klas. Op deze avonden vertelt juffie over de 
sfeer in de klas en krijgen ouders praktische en achtergrondinformatie over de klas en het 
kleuteronderwijs. 
-Voor sinterklaas, markten of ander momenten worden er soms werkavonden georganiseerd, waar 
ouders met de handen aan het werk zijn voor hun kind of voor de school. 
-Ook zijn er algemene ouderavonden voor alle ouders van de school die soms worden verzorgd door 
de leerkrachten en soms worden verzorgd door een externe spreker. Vaak gaan deze avonden over 
de achtergrond van het onderwijs en/of over het leerplan. 
De ouders krijgen altijd en uitnodiging als er een ouderavond is. 
 

Oudergesprekken 
Doordat de kinderen nog in de klas gebracht worden vinden er regelmatig informele gesprekjes 
plaats tussen de ouders en de klassenleerkracht. 



Er zijn nog geen 10-minuten gesprekjes zoals in de benedenbouw. 
 
Als het kind enige tijd in de klas zit  zal er op uitnodiging van de leerkracht een gesprek plaatsvinden. 
Het is zeer wenselijk als alle ouders en de leerkracht  jaarlijks een gesprek hebben over de 
ontwikkeling van hun kleuter. 
Indien wenselijk kunnen ouders of de leerkracht altijd een afspraak maken voor een gesprek. 
Van elk gesprek wordt een verslag geschreven waar de aanwezigen een handtekening onder zetten. 
 

Euritmie 
 
 Euritmist, verzorgt klassikale euritmielessen in de euritmiezaal en wordt begeleid door muziek. 
Tijdens deze lessen dragen de kinderen euritmieschoenen die door school verzorgd worden. 
 

Luizen 
Het kan gebeuren dat er kinderen met luizen zijn in de klas. Hiervoor is een luizenprotocol. 
In de klas wordt regelmatig (maandag na elke vakantie) gecontroleerd. Als er bij uw kind luizen of 
neten gevonden zijn wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Het is de bedoeling dat u uw kind direct 
behandeld zodat het de volgende dag luisvrij naar school kan. Blijf thuis regelmatig controleren. 
Mocht u thuis iets vinden meldt dat dan direct, zodat er in de klas extra gecontroleerd kan gaan 
worden. 
 
  
Praktische zaken voor een prettig schoolklimaat 
Wij zorgen er samen voor dat: 
- de kinderen rustig binnen komen ook rustig het schoolgebouw verlaten 
- er niet gehold en geschreeuwd wordt in de klas en op de gang 
- we in de klas niet mobiel bellen 
- jassen, pantoffels en laarzen netjes op hun plek, in een eigen stoffen tasje liggen 
- we op tijd met de klas kunnen starten 
- we elkaar netjes aanspreken als het anders gaat dan gewenst is 
 
 
Wij hopen  iedereen voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen of goede tips hebben 
dan kunt u ons altijd aanspreken. 
 
Groet van de kleuterjuffen 
 
 
 


