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EEN SCHOOL KIEZEN VOOR JE KIND
Voor u ligt het kleuterinformatieboekje van CBS De Oase in Twello. Met dit boekje geven wij u
een beeld van de gang van zaken in onze kleutergroepen (groep 1 en 2). Daarnaast staat er
ook veel praktische informatie in dit boekje als aanvulling op onze schoolgids. Hopelijk helpt
de informatie in de schoolgids en dit kleuterinformatieboekje u bij het kiezen van de juiste
basisschool voor uw kind. Een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling van uw kind vindt
namelijk plaats in het basisonderwijs.

Onze school heeft een schoolbrede aanpak op het gebied van welbevinden en sociale
veiligheid. Deze aanpak is gericht op kinderen met de gewoonten van The Leader in Me en
de Kanjertraining. Met het leren toepassen van de gewoonten van The Leader in Me willen we
kinderen ontwikkelen tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen die werken aan en in
wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving. Met de Kanjertraining willen we kinderen
sociale vaardigheden meegeven, zodat zij om kunnen gaan met verschillende sociale
situaties. In de schoolgids kunt u meer informatie over deze twee methodes terug vinden.

Dit kleuterinformatieboekje wordt, net als de schoolgids, jaarlijks uitgegeven en is bedoeld
voor ouders van (toekomstige) kinderen die instromen in (een van) de kleutergroep(en). We
hopen dat u dit boekje met plezier zult lezen. Op onze website www.deoase-twello.nl kunt u
meer informatie over onze school vinden. Hier kunt u ook de schoolgids en dit
kleuterinformatieboekje terug vinden.

Het spreekt vanzelf dat u altijd van harte welkom bent op onze school, voor een gesprek, een
toelichting en/of een rondleiding. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.

Kleuterinformatieboekje

De Oase

3

Kleuterinformatieboekje

De Oase

4

INHOUD

……………………………………………………...
4.

Praktische zaken

a.

Eten en drinken

……………………………………………………

b.

Gym

1.

Even voorstellen

c.

Kapstok

a.

Juf Saskia van Beek

d.

Korte of verlengde kleuterperiode

b.

Juf Albertine Buitink

e.

Luizencontrole

c.

Juf Milou van Uitert

f.

Opvang voor en na schooltijd

……………………………………………………

g.

Schooltijden

2.

Een dag in de groep

h.

Speelgoed

a.

Binnenkomst en begroeting

i.

Starten in groep 1/2

b.

Inloop

j.

Telefoonnummers i.g.v. calamiteiten

c.

Start van de dag

k.

Traktatie

d.

Spelen en werken

l.

Verjaardagspartijtje

e.

Fruit eten en drinken

m.

Vertelkoffer

f.

Speel-/leeractiviteiten

……………………………………………………...

g.

Spel en beweging

5.

Tot slot

h.

Naar huis

a.

Informatie-uitwisseling

……………………………………………………

b.

Oudercommissie (OC)

3.

Methodes en toetsen

c.

Medezeggenschapsraad (MR)

a.

Schatkist

d.

Contactgegevens

b.

Met sprongen vooruit

……………………………………………………...

c.

Wereld in Getallen

d.

The Leader in Me

e.

Kanjertraining

f.

Pluskist en -map

g.

Volgen en toetsen

Een school kiezen voor je kind

3
7

8

12

16

19

……………………………………………………

Kleuterinformatieboekje

De Oase

5

Kleuterinformatieboekje

De Oase

6

1. EVEN VOORSTELLEN

b. Juf Albertine Buitink

Sinds augustus 2018 werk ik als leerkracht op
Dit schooljaar zijn er op onze school twee

onze school. Werken met kleuters is mijn passie;

kleutergroepen, groep 1 en groep 2. Beide

de oprechtheid en

groepen hebben vaste leerkrachten.

puurheid van het jonge
kind laat mijn hart sneller

Hieronder stellen de leerkrachten van uw kind

kloppen. Ik vind het leuk

zich kort aan u voor.

om met de kinderen
‘spelend’ de wereld te

a. Juf Saskia van Beek

ontdekken. Ik vind het
belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien

Sinds augustus 2018 werk ik als leerkracht in

voelen in de groep. Samen zijn we een klas, waar

groep 1 op onze school.

iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Mijn passie is om kleuters te
inspireren, ze te helpen in

Samen met mijn man heb ik 3 prachtige kinderen.

hun cognitieve en sociaal-

Ik vind het fijn om met mijn gezin, familie en

emotionele ontwikkeling en

vrienden dingen te ondernemen.

het ontwikkelen van hun
talenten. Geweldig om daaraan te mogen

c. Juf Milou van Uitert

bijdragen.

Sinds maart 2016 werk ik als leerkracht op onze
school. Mijn passie is het

Ik woon in Twello, ben getrouwd en heb 3 zonen.

begeleiden van kinderen

In mijn vrije uren breng ik regelmatig tijd door op

in hun ontwikkeling. Ik

het voetbalveld. Zelf ga ik naar de sportschool of

vind het fantastisch om te

wandelen/hardlopen met onze hond. Ook vind ik

zien hoe snel jonge

het heerlijk om in mijn vrije tijd te bakken, dit doe

kinderen leren. Aan dat

ik regelmatig samen met mijn kinderen.

(leer)proces draag ik graag bij.

Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn familie
en vrienden. Daarnaast houd ik erg van dansen
en ga ik graag winkelen.
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2. EEN DAG IN DE GROEP

inzichtelijk met behulp van zogenaamde
dagritmekaarten.
a. Binnenkomst en begroeting
De kinderen mogen om 8.20 uur naar binnen.
Aan de kapstok kan de jas van uw kind worden
opgehangen. De tas met eten en drinken kunt u
plaatsen in de bakken bij de deur.
Bij de klas geven de kinderen alle kinderen een
hand. Hiermee is er met alle kinderen voor
binnenkomst al even contact. Daarna zoeken de
kinderen hun eigen stoel op. De stoelen zijn
voorzien van naamkaartjes, zodat kinderen weten
waar zij mogen gaan zitten. Hiermee leren we uw
kind zijn of haar eigen naam van die van een
ander te onderscheiden.
b. Inloop

Voor elk kind, maar zeker voor een kleuter, is het
belangrijk zich veilig en vertrouwd te voelen.
Vertrouwen is een sleutelwoord bij ons op school.
We vinden het belangrijk om te laten zien dat we
te vertrouwen zijn. Doen wat je zegt en zeggen
wat je doet. Vanuit deze veilige basis kan de
ontwikkeling van kinderen op gang komen.

In de kleuterklassen starten we elke ochtend met
een inloop. Behalve op de maandagochtend, die
ochtend starten we in de kring.
Tijdens de inloop krijgen ouders1 en/of
grootouders de gelegenheid om iets langer in de
klas van hun (klein)kind te zijn (tot maximaal 8.30
uur). Ze kunnen dan samen met hun (klein)kind

Het aanbrengen van structuur, zodat kinderen
weten waar ze aan toe zijn, is een vereiste. We
streven ernaar om iedere dag op dezelfde manier
vorm te geven en maken dit voor de kinderen

werken aan een knutselwerkje, een spel uit een
van de kasten of een andere opdracht. De
kinderen zitten in een roulatiesysteem. Elke dag
zitten ze bij een bepaalde tafel te werken met
materiaal wat past bij een specifiek

1

Met ouder(s) bedoelen wij in deze gids alle ouders en verzorgers
die (wettelijk) betrokken zijn bij de opvoeding van een van onze
leerlingen.
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ontwikkelingsgebied. Dit ligt meestal voor de

d. Spelen en werken

inloop al klaar.

Door middel van het digitale planbord kiezen de
leerlingen de activiteit waarmee ze die ochtend

Tevens zit uw kind samen met een aantal andere

aan het werk gaan. We hebben speel- en

kinderen één keer in de week bij de leerkracht

leerhoeken in de klas en op de gang. Dit zijn

aan tafel. Deze groep wordt op dat moment

hoeken om te lezen, knutselen, te bouwen en met

intensief begeleid door de leerkracht op een

taal of rekenen bezig te zijn.

gebied waarbij ze verbreding of verdieping
kunnen gebruiken.

Daarnaast hebben we ook een huis- en
constructiehoek. Voor beide klassen hebben we

De leerkracht geeft een signaal wanneer u

klei en één verfbord om de mooiste kunstwerken

afscheid mag nemen van uw kind.

te maken. Daarnaast beschikken we nog over
tablets waar kinderen op hun eigen niveau

c. Start van de dag

leeractiviteiten op kunnen doen.

We starten (na de inloop) met de kinderen de dag
in een kring in de eigen klas. Elke dag zitten er

De kinderen kiezen en plannen zelf welke

twee andere kinderen naast de juf. Zij mogen de

activiteit ze wanneer gaan doen, maar elke week

juf die dag helpen met allerlei kleine klusjes. In

is er minstens één verplicht werkje te doen en

de kring wensen we alle kinderen goedemorgen

een verplichte hoek waar in gespeeld moet

en starten we samen de dag.

worden. Dit staat op het digitale planbord

We kijken welke dag het is, welk getal daarbij

aangegeven. Dit digitale bord houdt ook bij

hoort, welke maand het is, wat voor weer het is

wanneer leerlingen een werkje hebben

en of er nog iets bijzonders is op die dag. Ook

gedaan/gaan doen.

zingen we verschillende liedjes in de kring.
Deze werkwijze leert kinderen dat belangrijke
Daarna kijken we met de kinderen naar de

zaken eerst moeten en dat ze zelf

dagritmekaarten: wanneer gaan de kinderen wat

verantwoordelijk moeten zijn. Dit komt ook terug

doen. Deze dagritmekaarten hangen zichtbaar

in de gewoonten van The Leader in Me. De

voor alle kinderen voor in de klas, zodat ze

leerkracht ondersteunt hierin de kinderen waar

gedurende de dag hier ook op kunnen kijken om

nodig.

te weten wat er gaat komen. Ook leren we elke
dag een nieuw woord: het woord van de dag.
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e. Fruit eten en drinken

belangrijke plaats in tijdens de rekenactiviteiten.

Elke ochtend gaan we met elkaar in de kring fruit

Hierbij leren de kinderen van en met elkaar.

eten en drinken. De kinderen kunnen dan het van
thuis meegenomen fruit opeten en het drinken
opdrinken.
f.

Speel-/leeractiviteiten

In de groepen doen we aan diverse speel/leeractiviteiten. Deze activiteiten doen we
afwisselend in een kring, met de hele groep of
met een aantal kinderen, onder begeleiding van
de leerkracht of zelfstandig (alleen en in
groepjes). In het laatste geval is de leerkracht op
de achtergrond aanwezig en kan zij bijsturen of
helpen indien nodig.

We werken vanuit een thema dat aansluit bij de
belevingswereld van kleuters. Activiteiten vinden
veelal plaats op het gebied van rekenen en taal,
maar er is ook ruimte voor muzisch creatieve

Taal
Taal is overal. Voor kleuters is het verwerven van
taal essentieel in hun ontwikkeling. De grenzen
van hun taal zijn immers gelijk aan de grenzen
van hun wereld.

De taalactiviteiten worden op een speelse wijze
aangeboden. Dit is vergelijkbaar met de wijze
zoals genoemd bij rekenen.

vakken en techniek.

Rekenen
In de kleutergroep(en) rekenen we in de breedste
zin van het woord. Op een speelse en leerzame
manier worden de diverse rekenvaardigheden
aan de kleuters aangeboden, waarbij we een
grote betrokkenheid van de kinderen nastreven.
Muzisch creatieve vakken
Prentenboekjes, verhalen, rijmpjes, liedjes,
geheugenspelletjes en dergelijke spelen bij het
aanbieden van de rekenvaardigheden een
belangrijke rol. Ook coöperatieve werkvormen
met de mogelijkheid tot bewegen nemen een

Ook de muzisch creatieve vakken (muziek, dans
en drama) worden regelmatig aangeboden.
De kleuters krijgen dansles in het speellokaal.
Ook wordt er in groep 2 geregeld gewerkt met de
methode Schrijfdans als voorbereiding op het
schrijfonderwijs in hogere groepen.
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Tijdens muziekles leren de kinderen veel over

graag met stokken en oude doeken en bouwen

verschillende instrumenten, maat en ritme.

daar hutten van.

Daarnaast worden er regelmatig nieuwe liedjes
aangeleerd.

In de zomer mag het stoepkrijt mee naar buiten
en versieren de kinderen ons schoolplein. Bij

Bij het vak drama doen we met de kinderen veel

warm weer worden zelfs de watertafels lekker

aan rollenspel of laten we leerlingen bijvoorbeeld

buiten neergezet.

beroepen of dieren uitbeelden. Tevens worden er
regelmatig nieuwe liedjes aangeleerd.

Gym
Elke week hebben de kleuters gym in ons eigen

Techniek

speellokaal. We doen dan gymspelletjes of

Op de Oase werken we bij techniek met de

werken met de toestellen: de kleuters leren

methode Techniektorens. De kinderen doen

klimmen en klauteren. Ook bieden we andere

hierbij ervaring op met drijven en zinken, het

activiteiten aan zoals: hinkelen, springen, mikken

bouwen van bruggen of torens, etc. Tevens

en rollen.

voeren we regelmatig kleine proefjes of
experimenten uit.

h. Naar huis
We sluiten elke dag af met een gezamenlijk

g. Spel en beweging

gebed. Daarna loopt de leerkracht samen met de

Voor een kleuter is het belangrijk om een goede

klas naar buiten.

grove motoriek te ontwikkelen. We doen veel aan
motorische spelletjes en activiteiten bij het
buitenspelen of een gymles. We spelen twee keer
per dag buiten (als het weer het toe laat) en
gymmen één keer in de week.

Buitenspelen
Tijdens het buitenspelen genieten we van ons
grote plein waar, naast een grote zandbak,
speeltoestellen te vinden zijn.
Tevens hebben we in onze kleuterschuur een
heleboel spelmateriaal. Denkt u hierbij aan
karren, fietsen, oude autobanden, springtouwen,
scheppen en emmers. De kinderen spelen ook

Kleuterinformatieboekje

De Oase

11

3. METHODES EN TOETSEN

verhaal aan bod zijn gekomen. Het verhaal wordt,
door gebruik te maken van de werkwijze van

Tijdens de diverse activiteiten werken we met

Close reading, gelezen en besproken. Ieder

verschillende methodes op cognitief en sociaal-

verhaal komt drie keer aan bod, waarbij we iedere

emotioneel gebied. Door te observeren en het

les steeds op een andere manier de tekst

(beperkt) afnemen van toetsen kunnen we de

bekijken.

ontwikkeling van uw kind op die gebieden volgen.
Aan elk thema besteden wij ongeveer vier weken
a. Schatkist 3.0

tijd, waarna we het thema afronden met een

Schatkist is een methode die met name aandacht

afsluitende activiteit.

besteedt aan het mondelinge taalgebruik en
woordenschat. Daarnaast vergroten wij met

Het bijenhotel van het vriendje Zoem houdt bij

behulp van deze methode de kennis van de

welke letters we allemaal leren in de groep en de

wereld van uw kind en is er aandacht voor

getallen muur behandelt alle getallen tot en met

beginnende geletterdheid en gecijferdheid. De

20.

methode sluit dicht aan bij de belevingswereld
van kinderen.

chatkist
Methode s

Voor een zo groot mogelijk lerend effect, kleden
we de klas in de periode van een thema ook
zoveel mogelijk in dat thema aan. Daarvoor zullen
we uw kind ook regelmatig vragen om dingen van
thuis mee te nemen, die uiteraard ook weer mee
naar huis gegeven worden na afsluiting van (een
deel van) het thema.
Met sprongen vooruit
De methode ‘Met sprongen vooruit’ biedt
rekenaanbod in stappen. Dit geeft ons de
mogelijkheid om de verschillende

Een thema begint altijd met twee of drie

rekenvaardigheden stapsgewijs aan te bieden. In

kennismakingsactiviteiten om uw kind warm te

de methode staan kringactiviteiten, maar ook

maken voor het onderwerp. Vervolgens wordt er

rekenspellen die de leerlingen zelf kunnen spelen.

een verhaal voorgelezen met behulp van een
reuzenprentenboek, vertelplaten of digitale media.

b. Wereld in Getallen

Voordat het verhaal wordt voorgelezen, is er met

Net als in de hogere groepen maken wij voor

de kinderen met een zwakke woordenschat al

rekenen in de kleutergroepen gebruik van de

een activiteit gedaan waarin de woorden van het

methode Wereld in Getallen. Voor de
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kleutergroepen bestaat deze methode uit een
map voor de leerkracht. Hierin worden doe- en
kringactiviteiten beschreven en staan ideeën voor
de diverse hoeken.

c. The Leader in Me
Sinds augustus 2015 werken we op De Oase met
de 7 gewoonten van The Leader in Me. Op onze
school wordt er in elke groep aandacht besteed
aan de 7 gewoonten.

De gewoonten helpen ons en de kinderen:
ü bewust te worden van persoonskenmerken,
ambitie en talenten;
ü controle te krijgen over het leven en werken,
door prioriteiten te stellen en zelfstandig
goede keuzes te maken waardoor er meer
gedaan kan worden in minder tijd;
ü meer zelfvertrouwen te krijgen en tegelijkertijd
meer begrip voor elkaar te hebben door
bijvoorbeeld goed naar elkaar te luisteren,
waardoor een langdurige effectieve relatie en
synergie (samenwerking) ontstaat;
ü hart, hoofd, lichaam en ziel met elkaar te
verbinden en scherp te houden voor
persoonlijke ontwikkeling.
Door de zeven gewoonten toe te passen wordt de
samenleving effectiever en gelukkiger.
Leerkrachten en kindern zijn meer betrokken en
zelfstandig en nemen meer verantwoordelijkheid
voor hun taak.
Bij de kleuters passen we de 7 gewoonten toe
door de taal te spreken van de kleuters en het
Kleuterinformatieboekje

benoemen van de gewoonten in dagelijkse
situaties. De kinderen leren de 7 gewoonten door
het voorlezen van de verhalen uit het boek De
zeven eigenschappen voor Happy Kids van Sean
Covey & Stacy Curtis, het houden van een
kringgesprek en het doen van activiteiten die
hierbij aansluiten.

In onze schoolgids en op onze website kunt u
meer informatie vinden over The Leader in Me.
Tevens kunt u bij de directeur en de leerkrachten
terecht.

d. Kanjertraining
Om leerlingen weerbaar te maken en om te leren
gaan met verschillende sociale situaties, maken
we op onze school gebruik van de Kanjertraining.
Door één taal te spreken als school geeft dit

De Oase
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duidelijkheid en rust bij de leerlingen en is onze

oefeningen gedaan, zoals rollenspellen en

school een plek waar we samen in een veilige

vertrouwensoefeningen.

omgeving kunnen werken en spelen binnen
duidelijke afspraken en spelregels. Zo kunnen

Poste

r
Kanje
rtrai
ning

kinderen zich ook goed ontwikkelen.
De Kanjertraining werkt vanuit 4
gedragskarakters. Elk karakter heeft een eigen
pet, welke synoniem staat aan bepaald gedrag.
Door middel van deze karakters proberen we
kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag
en hierin verantwoordelijkheid te nemen. De kleur
van de pet symboliseert een bepaald gedrag:
ü zwarte pet (met de pestvogel) -> je speelt de
baas;
ü rode pet (met de aap) -> je wilt graag grappig
gevonden worden;
ü gele pet (met het konijn) -> je doet zielig;
ü witte pet (met de tijger) -> je zorgt goed voor
jezelf en de ander.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
onze schoolgids. Ook kunt u meer informatie
vinden op de site www.kanjertraining.nl. Wilt u
meer lezen over de Kanjertraining, dan is wellicht
het boek ‘Kanjerboek voor ouders, leerkrachten
en Pabo-studenten’ een aanrader. Dit boek is op

Kinderen met een witte pet zijn kanjers en te

de hiervoor genoemde website te bestellen.

vertrouwen!
We gebruiken de taal en de petten van de
Kanjertraining in dagelijkse situaties.

Daarnaast geven we minimaal één keer per week
les vanuit de methode van de Kanjertraining. Dit
doen we door middel van het Kanjerboek dat het
verhaal vertelt van Max. Max vindt achter een
struik een dorpje met daarin verschillende dieren.
De dieren nemen Max mee in hun ontwikkeling tot
kanjers en samen zorgen ze er voor dat ze aan
het einde van het jaar allemaal een witte (kanjer)

Uiteraard kunt u ook op onze school terecht voor
meer informatie.

e. Pluskist en -map
In iedere groep is er een Pluskist en –map
beschikbaar met materialen en activiteiten voor
kinderen die toe zijn aan extra uitdagingen of dit
nodig hebben. Dit sluit ook aan bij ons
hoogbegaafdheidsprotocol. Voor meer informatie
hierover verwijzen we u graag naar onze
schoolgids.

pet dragen. Rondom dit verhaal worden er allerlei
Kleuterinformatieboekje
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f.

Volgen en toetsen

Op onze school willen we de ontwikkeling van
kinderen volgen om het onderwijs zo goed
mogelijk op iedere kind af te stemmen.
Hiervoor maken we gebruik van het
leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling maken we in alle groepen gebruik
van KANVAS, het volgsysteem van de
Kanjertraining.
In groep 2 wordt het Dyslexieprotocol afgenomen.
Dit doen we alleen bij de kinderen van groep 2 in
januari en juni. De resultaten van deze toetsen
geven een beeld van de ontwikkeling op
leesgebied van een kind en zijn mede
voorwaarden om naar groep 3 te gaan.

Voor meer informatie over onze
leerlingvolgsystemen verwijzen we u graag naar
onze schoolgids.
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4. PRAKTISCHE ZAKEN

Wilt u bij voorkeur geen gymschoenen meegeven
met veters? Dit bespaart ons veel tijd bij het aan-

In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde

en uitkleden. Gymschoenen met klittenband of

allerlei praktische informatie. Deze informatie is

turnschoentjes zijn prima. De gymschoenen

soms een herhaling van de informatie in onze

mogen geen donkere zolen hebben. Het liefst wel

schoolgids, maar is ook aangevuld met praktische

stroeve zolen, zodat de kinderen niet uitglijden.

informatie voor de kleutergroepen. Kunt u de

Zou u de gymschoenen van de naam van uw kind

gewenste informatie niet vinden, kijkt u dan even

willen voorzien?

in onze schoolgids of neemt u dan even contact
op met de leerkracht van uw kind(eren) of met de

c. Kapstok

directeur van onze school.

De kinderen kunnen hun jas ophangen aan de
kapstok. Schoenen en sloffen worden netjes in de

a. Eten en drinken

schoenenkastjes onder de kapstok gezet.

Tijdens het ochtendprogramma op onze school is
er een moment ingepland waarin de kinderen

d. Korte of verlengde kleuterperiode

gezamenlijk iets gaan eten en drinken. Graag

Is uw kind in oktober, november of december

zien we dat ouders hun kinderen gezonde dingen

jarig, dan zullen we op basis van observaties en

meegeven. Snoepgoed vinden wij niet tot gezond

toetsen en in overleg met u bepalen of uw kind

eten behoren, net zoals zoet drinken.

een jaar langer (verlengde kleuterperiode) in
groep 1/2 blijft of meegaat naar groep 3. Alle

Wilt u de beker en eventueel het trommeltje voor

kinderen die van januari tot de zomervakantie

fruit voorzien van de naam van uw kind? Dit geldt

starten op onze school nadat ze 4 jaar zijn

ook voor de tas waarin uw kind zijn of haar

geworden, blijven het volgende schooljaar in

spulletjes meeneemt. Daarnaast is het handig om

principe altijd in groep 1. De eindbeslissing wordt

het eten en drinken voor de middag in een ander

in alle gevallen door de school genomen.

trommeltje en beker te doen.
e. Luizencontrole
b. Gym

De eerste schoolweek na elke vakantie worden

Iedere week hebben de kinderen gym in het

de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Wij

speellokaal op school. De kinderen moeten

vragen u om uw kind op deze dag geen gel in het

hiervoor gymschoenen meenemen. Omdat gym

haar te doen. Een simpel staartje is prima, maar

wekelijks plaatsvindt, kunnen de gymschoenen op

liever geen invlechtwerk of iets dergelijks.

school blijven.
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f. Opvang voor, tijdens en na school

g. Schooltijden

Hier vindt u informatie over hoe de opvang voor,

Groep 1

tijdens en na schooltijd voor onze school is

Maandag

8.30 – 12.00

geregeld.

Dinsdag

8.30 – 14.30

Woensdag

8.30 – 12.15

Voorschoolse Opvang (VSO)

Donderdag

8.30 – 14.30

De voorschoolse opvang binnen de Fliert wordt

Vrijdag

8.30 – 12.00

verzorgd door Smallsteps. U kunt uw
zoon/dochter bij Smallsteps aanmelden.

Continurooster
Alle kinderen eten op school met hun eigen
leerkracht in de klas. Wij draaien namelijk een
continurooster. Van 12.00 uur tot 12.15 uur eten
de kinderen hun lunch. Bij de kleuters beginnen
we al eerder, om de kinderen de tijd te geven
rustig hun brood op te eten. Van 12.15 uur tot
12.45 uur spelen de kinderen buiten. Bij slecht
weer mogen zij een spelletje in de klas doen.
Buiten spelen vindt plaats onder toezicht van de
hiervoor ingeroosterde leerkrachten/directeur.

Naschoolse Opvang (NSO)
Kinderen kunnen na schooltijd bij de
buitenschoolse opvang terecht. Deze wordt
binnen de Fliert eveneens verzorgd door Small
Steps. De school is hier verder niet bij betrokken.

Groep 2
Maandag

8.30 – 14.30

Dinsdag

8.30 – 14.30

Woensdag

8.30 – 12.15

Donderdag

8.30 – 14.30

Vrijdag

8.30 – 12.00

h. Speelgoed
De kinderen mogen geen speelgoed meenemen
naar school. Uw kind mag wel na zijn of haar
verjaardag een gekregen cadeautje meebrengen
om het op school aan de klasgenoten te laten
zien.

i.

Starten in groep 1/2

Als uw kind is toegelaten, dan neemt de
leerkracht van groep 1 ongeveer twee maanden
voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op
voor een intakegesprek. In dit gesprek worden
afspraken gemaakt om uw kind ongeveer 6
ochtenden te laten wennen. Tevens wordt er in dit
gesprek informatie uitgewisseld, zoals:
ü uitleg over de gang van zaken op school;
ü is er sprake van zorg of een
ontwikkelingsvoorsprong of –achterstand;
ü komt er dyslexie in de familie voor;
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ü is er sprake van allergieën, diëten of andere
medische zaken;
ü gaat uw kind naar de voor- of naschoolse
opvang;
ü zijn er nog andere gegevens bekend van uw
kind die onze school moet weten voor een

snoep niet stimuleren. De jarige mag in de
ochtendpauze met een vriendje of vriendinnetje
naar de andere leerkrachten voor een felicitatie.
De jarige krijgt hiervoor een mooie
verjaardagskaart waar alle leerkrachten dan iets
op kunnen schrijven.

goede begeleiding.
l.

Verjaardagspartijtje

Ongeveer een week voordat uw kind komt

Als uw kind een verjaardagspartijtje geeft

wennen bij ons op school, ontvangt uw kind een

waarvoor vriendjes en vriendinnetjes uit de klas

kaart ter verwelkoming.

worden uitgenodigd, willen wij u vragen de
uitnodigingen niet in de klas uit te delen, maar

Ook wordt de komst van uw kind aangekondigd

buiten school (op het schoolplein bijvoorbeeld).

bij andere ouders bij de ingang van de klas. Hier

Dit voorkomt teleurstellingen bij kinderen en geeft

wordt de naam van uw kind vermeld en hangen

geen spanning in de groep.

we ook een foto van uw kind op.
m. Vertelkoffer
j.

Telefoonnummers i.g.v. calamiteiten

Elke week krijgt een kind een koffer mee naar

Bij het inschrijven van uw kind op onze school of

huis die ze mogen vullen met spulletjes die zij

tijdens het aanmeldingsgesprek heeft u

belangrijk vinden en die iets over henzelf vertelt.

telefoonnummers doorgegeven. Deze

Als de koffer weer mee komt naar school, mag de

telefoonnummers zijn het thuisnummer en

leerling op de stoel zitten van de juf. Het kind laat

eventuele mobiele nummers en andere

dan de meegenomen spulletjes zien en vertelt er

noodnummers. Deze kunnen wij in geval van

iets over. Hierdoor leren de kinderen elkaar op

ziekte of andere calamiteiten in relatie tot uw kind

een speelse manier kennen, wat een goede basis

gebruiken. Denkt u er aan eventuele wijzigingen

vormt voor het werken met The Leader in Me en

op tijd aan ons door te geven? Het is vervelend

de Kanjertraining.

voor uw kind, uzelf en de leerkracht als we u in
geval van een calamiteit niet kunnen bereiken.
k. Traktatie
Als uw kind jarig is (geweest), mag hij of zij
uiteraard de groep trakteren. Een gezonde
traktatie heeft verreweg onze voorkeur. Wij willen
namelijk het eten van ongezonde snacks en/of
Kleuterinformatieboekje
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5. TOT SLOT

kinderen mee naar het schoolplein en zijn zij
ook beschikbaar voor een vraag of praatje;

a. Informatie-uitwisseling

ü via de mail.

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te

ü tijdens de tienminutengesprekken die we een

houden van zaken rondom uw kind, de groep(en
1/2) en de school. Dit doen wij op verschillende

paar keer jaar organiseren;
ü afspraak: als u meer tijd nodig heeft dan

manieren en momenten:

mogelijk is voor schooltijd in de klas of na

ü mededelingenbord en weekoverzicht in de

schooltijd op het schoolplein dan nemen we

hal: op dit bord staan regelmatig belangrijke

graag de tijd voor u. We maken dan graag

mededelingen en/of vragen genoteerd;

een afspraak!

ü Klasbord: iedere groep heeft een eigen
Klasbordpagina. Hierop wordt minimaal 1 keer

Mocht u vragen hebben over hetgeen dat uw kind

per week door de leerkracht groepspecifieke

u thuis vertelt, schiet ons dan even aan zodat we

informatie gedeeld.

samen een helder beeld kunnen krijgen over wat

ü 2 wekelijkse nieuwsbrief groep: elke vrijdag

er wel of niet is besproken en/of gedaan in de

om de week ontvangt u van de leerkracht(en)

groep. Mocht een van de leerkrachten iets ter ore

via de mail de 2 wekelijkse nieuwsbrief van de

komen tijdens schooltijd van uw kind dat vragen

groep met daarin informatie over de

oproept, dan zullen wij ook altijd bij u even

activiteiten, het nieuws van de afgelopen

navraag doen. Zo borgen we samen een prettige

week en de agenda van de volgende week;

samenwerking en positief groepsklimaat in de

ü 2 wekelijkse nieuwsbrief school: elke vrijdag

klas.

om de week ontvang u van de directeur via de
mail de wekelijkse nieuwsbrief van De Oase

b. Oudercommissie (OC)

met daarin informatie over algemene

De OC ondersteunt ons team bij diverse

activiteiten en nieuws van de afgelopen week;

activiteiten en houdt zich bezig met allerlei
organisatorische zaken, zoals:

ü voor schooltijd: vanaf 8.20 uur is de leerkracht

ü familieavond;

in de groep aanwezig en kunt u korte vragen,

ü Sinterklaasfeest;

meldingen en opmerkingen doorgeven of een

ü Kerstfeest;

afspraak maken als u meer tijd nodig heeft om

ü Paasfeest;

informatie uit te wisselen of om iets

ü beheren en besteden ouderbijdrage.

bespreken;
ü na schooltijd: als de kinderen naar buiten
komen, lopen de leerkrachten met de

De OC heeft geen zeggenschap in beleidsmatige
zaken. In de OC zitten gekozen ouders en een
vertegenwoordiger van ons team. De
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vergaderingen vinden gemiddeld eenmaal per zes

Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten

weken plaats. Ieder jaar legt de OC door middel

inspraak en adviesrecht in tal van zaken, zoals:

van een jaarverslag verantwoording af aan alle

ü schoolgids;

ouders over de activiteiten en de uitgaven van dat

ü leerinhoudelijke zaken;

afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd

ü personeelsbeleid;

op onze site.

ü arbozorg en –preventie;
ü sollicitatieprocedures;

De doelstelling van de OC is het bevorderen van

ü teamformatie;

de betrokkenheid van ouders en hun kinderen bij

ü financieel beleid

onze school.
d. Contactgegevens
c. Medezeggenschapsraad (MR)

CBS De Oase

De MR is een overlegorgaan dat voortvloeit uit de

Postadres:

Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS).
In de MR zijn ouders en leerkrachten in gelijke

Postbus 197
7390 AD Twello

Locatieadres: Jachtlustplein 30a

aantallen vertegenwoordigd. Zij behartigen de

7391 BW Twello

belangen van hun achterban en onze school.
In het reglement van de MR is geregeld in wat

www.deaose-twello.nl

voor zaken de directeur instemming moet vragen

oase@pcbovoorst.nl

aan de MR, dan wel advies moet inwinnen. De

@DeOaseTwello

directeur kan het advies naast zich neer leggen,

0571-272400

maar voor een aantal in het MR-reglement
omschreven taken heeft de directeur dus

Directeur Monique Rodenburg

instemming van de MR nodig.

directeur@deoase-twello.nl

De vergaderingen van de MR zijn (deels)
openbaar. De data en agenda worden in de Oase
Info aangekondigd. Het reglement ligt op onze
school en bij de secretaris van de MR ter inzage.
De MR informeert de ouders via de Oase Info of
een andere vorm van publicatie.
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CBS De Oase
Jachtlustplein 30a
7391 BW Twello
0571-272400
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