WELKOM OP
DE VLUCHT

Informatieboekje kleuters

WELKOM op De Vlucht
Uw kind komt binnenkort bij ons op school in een kleutergroep. We willen u middels dit
informatieboekje ‘wegwijs’ maken in onze kleuterwereld. Lees ook de schoolgids aandachtig
door, want ook hierin staan belangrijke zaken vermeld. U kunt de schoolgids downloaden op
de website: www.pcbdevlucht.nl

Het ochtendprogramma
De spelinloop
De kleuteringang gaat ’s morgens om 8.20 uur open. U mag de jas van uw kind in de
luizencape aan de kapstok hangen en de tassen mogen in de bak naast de deur. We
beginnen dagelijks met een spelinloop. De leerkracht heeft de gelegenheid om de kinderen
wat individuele aandacht te geven en u kunt even kort iets mededelen. Zodra de bel gaat
mag u het lokaal verlaten en gaan we ‘echt’ beginnen.
In de kring
Na de spelinloop starten we in de kring. In de kring hebben we een aantal vaste routines.
- We bespreken het dagritme, de datum en het weer.
- We bidden en zingen christelijke liedjes.
- 3x per week wordt er een Bijbelverhaal verteld.
- Daarnaast gebruiken we de methode KWINK, dat is onze methode ter stimulering van de
sociaal emotionele ontwikkeling.
Speelwerktijd
We werken op De Vlucht met het circuitmodel voor het vakgebied rekenen. Twee keer per
week bieden we een rekencircuit aan. We starten met een klassikale activiteit. De leerkracht
doet voor, we oefenen samen en ten slotte gaan de kinderen in kleine groepjes aan het
werk. Een van de activiteiten is een begeleide activiteit waarbij de leerkracht instructie geeft
aan een kleine groep. De overige groepjes proberen zo zelfstandig mogelijk de opdracht uit
te voeren. Na ongeveer 10 minuten wordt er gewisseld van activiteit.
Op de Vlucht werken we thematisch. We werken met projecten van de kleuteruniversiteit.
Voordat we starten met een nieuw thema ontvangt u via de mail een informatiebrief met
daarin per week uitgelegd wat we zullen gaan doen. We stellen het op prijs als u de
informatiebrief goed doorleest! Ons aanbod bepalen we met behulp van het leerplankader
jonge kind. Als u benieuwd bent naar het aanbod kunt u kijken op de website:
jongekind.slo.nl.
Tijdens speelwerktijd mogen de kinderen kiezen of ze gaan spelen in uitdagende hoeken of
dat ze kiezen voor een knutselwerkje. De kinderen moeten binnen een bepaalde periode
verplichte knutselwerkjes maken, ze mogen wel zelf kiezen wanneer. De hoeken veranderen
we regelmatig, ze sluiten aan bij het thema waarover gewerkt wordt.

Woordenschat & eten en drinken
We bieden iedere week nieuwe woordjes aan die passen bij het thema waarover we werken.

We praten over die woordjes, we proberen het in een context te plaatsen, zodat kinderen
verbindingen gaan leggen met andere woorden. De woordjes worden ook vermeld in de
informatiebrief. Daarna is het tijd om wat te eten en te drinken. De Vlucht is een
GRUIT-school. Graag wat drinken meegeven en een stuk groente of fruit. (Een boterham met
gezond beleg mag ook).
Buitenspelen of gym
Wanneer het mooi weer is spelen we buiten en mogen de kinderen buitenspeelgoed kiezen
uit het magazijn. Daarnaast sporten we in het speellokaal op school. Wilt u uw kind
sportschoenen (liefst met elastiek of klittenband) meegeven, voorzien van naam. De
sportschoenen blijven het hele jaar op school en krijgen ze aan het einde van het schooljaar
(of wanneer u kind aangeeft dat ze te klein zijn) mee naar huis.
Lunch
Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan we werken met een continurooster. De kinderen eten
tussen de middag op school.
KIJK!
We werken op De Vlucht met het leerlingvolgsysteem KIJK!. KIJK! is een praktisch hulpmiddel
voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van kleuters. Ook de
peuterspeelzalen werken met KIJK. We brengen met behulp van KIJK! de totale ontwikkeling
van de kleuters in kaart. Op basis hiervan weten we op welke wijze we de ontwikkeling van
de kinderen kunnen stimuleren en kunnen we inspelen op de onderwijsbehoeften van de
kinderen en ook onze activiteiten afstemmen op de individuele mogelijkheden. We brengen
met behulp van KIJK! in kaart wat een kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn
ontwikkeling mogelijk is. De mijlpalen van het leerlingvolgsysteem KIJK! zijn verwerkt in het
leerplankader jonge kind, dat wij gebruiken als richtlijn voor ons aanbod.
Overige vakken
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engelse les. De aanpak is speels, voornamelijk door middel
van liedjes en filmpjes. Daarnaast is er aandacht voor muziek, verkeer en wereldoriëntatie.
Voorbereidend lezen
In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Er wordt bijna
dagelijks voorgelezen en met elkaar gesproken over boeken en verhalen. Op een speelse
manier worden letters aangeboden en worden kinderen in aanraking gebracht met letters
en woorden. In groep 2 gebeurt dit al wat bewuster en worden er ook gerichte opdrachten
gegeven om kinderen te stimuleren letters te leren. Taaloefeningen zoals rijmen,
lettergrepen klappen, woordjes verdelen in letters etc. zijn heel belangrijk om te oefenen.
Het is een goede voorbereiding op groep 3.
Ophalen
Om 13.55 uur gaat het hek / de deur open en mag uw kind weer 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! Blijf er niet mee lopen: KOM! Daarnaast is er een
gesprekkencyclus waarbij u als ouder 2x mag inschrijven voor een tien minuten
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gesprek met de leerkracht op vrijwillige basis en wanneer uw kind een rapport heeft
meegekregen vindt er een verplicht gesprek plaats.
Iedere groep heeft 2 klassenouders. De klassenouders regelen allerlei dingen voor de
leerkrachten: bv. het vervoer voor excursies, helpende handjes bij activiteiten.
Informatievoorziening:
- De jaarkalender / flyer (staan ook op de website): voor belangrijke gebeurtenissen
en data. Door het hele jaar heen komen er vast nog wel dingen bij. Daarover wordt u
altijd van tevoren geïnformeerd.
- De Vluchtpost: elke 14 dagen krijgt u deze op vrijdag per mail aangeboden. Hierin
staat belangrijke informatie over de school.
- De informatiebrief van de leerkrachten: hierin leest u waarover gewerkt wordt en
wat er wordt aangeboden.
- Parro: parro is een oudercommunicatie app. De leerkrachten plaatsen geregeld
korte berichtjes en foto’s. Ook de oudergesprekken worden gepland met behulp van
deze app.
De kinderen mogen voor hun jarige papa, mama, broer, zus , opa of oma een
kleurplaat maken. Op het raam naast de deur hangt een kalenderblad of ligt een
agenda waar u de naam van de jarige kunt invullen. Uw kind krijgt dan voor die
datum het werkje mee naar huis.
De kinderen moeten zelfstandig naar de wc kunnen. Natuurlijk helpen we bij het
open- en dichtmaken van de broeken, maar we willen dat ze zelf hun billen kunnen
afvegen. Wilt u dit thuis met uw kind trainen? Als er een ‘ongelukje’ gebeurt, hebben
wij op school schone kleren. U kunt ook een tasje met schone kleren in de
luizencape leggen, mocht er dan een ongelukje gebeuren dan kan uw kind zijn / haar
eigen kleren aan. Veel kinderen vinden dat prettiger.
Er zijn op onze school afspraken gemaakt over het komen op de eigen fiets. Alleen
kinderen die aan de andere kant van de Westsingel wonen of voorbij de
Immanuëlkerk mogen op de fiets komen.
Het is verstandig om in de jassen / laarzen etc. de naam van uw kind te vermelden.
Houd u er met de kledingkeuze rekening mee dat de kinderen vies kunnen worden:
ze spelen in de zandbak, verven, kliederen, spelen…
U kunt een luizencape voor uw kind aanschaffen via school. De cape kost 5.00 euro.
Als u zelf een luizencape heeft mag u die ook meegeven. (Iedere dinsdag na een
vakantie is er luizencontrole. Een aantal ouders per groep controleren de kinderen.
Er wordt dan een oproepje geplaatst via de klassenapp).

We hopen u wat duidelijkheid te hebben gegeven over het reilen en zeilen in groep 1 en 2 op
De Vlucht. Als u nog vragen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de school:
033-2982204 of een email sturen naar: post@pcbdevlucht.nl of martine@pcbdevlucht.nl
(onderbouwcoördinator). Veel plezier bij ons op school!
Het team van De Vlucht

