KLEUTERGIDS

WELKOM

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Welkom op de OBS de Crayenester.
We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen.
De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle
culturen en geloven welkom zijn.
Voor ‘nieuwe’ ouders gaat er nu een nieuwe wereld open.
De basisschool is iets anders dan het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
In dit boekje hopen wij u wegwijs te maken met de gewoontes en verplichtingen van
de school.
Wij wensen uw kind en u een fijne tijd op de Crayenester.

Het Crayenesterteam

1

INHOUDSOPGAVE

Welkom

1

Inhoudsopgave

2

Algemene informatie

3

Een kleuterschooldag

4

Bewegingsonderwijs

5

Pasfoto

5

Wegbrengen/ophalen

6

Fietsen

6

Luizen

6

Afwezigheid/ziekte

7

Bijzonderheden

7

Tussenschoolse opvang

7

Vakanties en vrije dagen

8

Adres en telefoonnummer

8

2

Algemene informatie
Bijna is het zover. Uw kind gaat naar de basisschool.
Kinderen die direct na de zomervakantie op school komen, mogen in de eerste
schoolweek alle ochtenden tot 11.30 uur komen wennen. De reden is dat kinderen
aan het einde van het schooljaar in overvolle groepen zouden moeten meedraaien.
Bovendien zijn de laatste weken voor de zomervakantie hectische weken (sportdag,
schoolreis, schoolfeest, eindschoonmaak etc.) De leerkracht kan dan niet voldoende
aandacht besteden aan een kind dat komt wennen.
De kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, mogen voordat ze op
school starten een week lang alle ochtenden tot 11.30 uur komen wennen in hun
nieuwe groep. Dit betekent dat het kind in de laatste week voorafgaande in de maand
van de vierde verjaardag mag komen wennen. Met uitzondering van de kinderen die
in december vier jaar worden, deze starten direct na de kerstvakantie in januari. Dit
i.v.m. de drukte rond Sinterklaas en Kerstmis.
Aan het begin van het schooljaar is er in de groep van uw kind een informatieavond.
Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd over o.a.:
 de dagindeling
 het planbord
 de klassen- en schoolregels
 de methode ‘Kleuterplein’
 LVS (leerlingvolgsysteem) en Cito-toetsen
 zelfredzaamheid/zindelijkheid
 de jaarkalender; jaarlijkse activiteiten/projecten/thema’s
 de 10-minutengesprekken
 hulp van klassen-, luizen- en computerouders
 trakteren.
Drie keer per jaar, in de maanden oktober/maart/juni, vinden er
10-minutengesprekken plaats waarin de voortgang van uw kind wordt besproken.
Twee keer per jaar ontvangt u een geschreven verslag over uw kind in een
rapportmap.
Belangrijke informatie staat op de website www.crayenester.nl. Hier kunt u ook de
jaarkalender lezen. Aanmelden voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief
‘Het Crayenpootje’ kan via de website. Via de klassenouders en het prikbord dat bij de
klas hangt, zult u ook worden geïnformeerd.
Sinds vorig jaar zijn we gestart met SchouderCom; dit staat voor School Ouder
Communicatie. U krijgt via het mailadres dat van u op school bekent is een
uitnodiging om u hier voor aan te melden.
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Bijgesloten vindt u:
● een aanmeldingsformulier voor verkeersbrigadier
● een aanmeldingsformulier voor TSO (tussenschoolse opvang)
● een instroomformulier
● een ongevallenformulier
● een kleurplaat.

Een kleuterschooldag
De kinderen komen om 08.20 uur binnen, hangen hun jas onder de luizencape aan de
kapstok en zetten de tas in de bak. De kinderen worden door de leerkracht bij de klas
ontvangen. Het fruit en drinken worden neergezet op de plek die de leerkracht heeft
aangegeven. De kinderen gaan in de kring zitten en mogen nog een boekje lezen tot
de bel om 08.30 uur gaat. De school zal dan beginnen.
Op woensdag en vrijdag is er een inloopmoment van 08.20 uur - 08.30 uur.
U mag dan even binnenlopen in het lokaal van uw kind om naar een werkje te kijken
tot de bel gaat.
De leerkracht start met het oplezen van de namen. De dag wordt benoemd en samen
worden de aanwezige/afwezige kinderen geteld.
Als er iemand jarig is beginnen we de kring met het verjaardagsfeest. Het vieren van
de verjaardag gaat altijd in overleg met de leerkracht. Als uw jarige kind in de klas
toegezongen wordt, kunt u hierbij aanwezig zijn.
Na de kring gaan de kinderen werken met ontwikkelingsmateriaal, gymmen of
buitenspelen. Het werken gebeurt n.a.v. een thema. De kinderen kunnen dan met
verschillende activiteiten bezig zijn, zoals:
 materiaal uit de kast
 rekenontwikkeling
 schrijfontwikkeling
 taalontwikkeling
 huishoek
 bouwhoek
 schilderhoek
 techniek.
Naast bovenstaande activiteiten wordt er ook door een vakdocent muziek gegeven.
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Rond 10.00 uur wordt er fruit gegeten. De kinderen nemen hiervoor ‘schoongemaakt’
fruit en een beker drinken mee. Deze moeten alle voorzien zijn van een naam.
Op de lange dagen wordt er naast het fruit ook om 11.30 uur/12.00 uur een lunch
samen met de leerkracht gegeten. Dit wordt in een trommel en een beker van huis
meegegeven. Ook deze moeten voorzien zijn van een naam. Koeken (liga’s etc.) en
frisdranken zijn niet toegestaan. Tijdens het eten en drinken leest de leerkracht
meestal voor.
Voorafgaand aan of na de lunch, wordt er onder toezicht van de TSO 30 minuten
buiten gespeeld.
’s Middags wordt er naar keuze gewerkt en spelen de kinderen 45 minuten buiten.
Om 14.45 uur gaan de kinderen naar huis of naar de naschoolse opvang.

Bijzonderheden die in het schooljaar plaatsvinden.
 Rond de kerst gaan de kleutergroepen naar verpleeghuis Zuiderhout om
kerstliedjes te zingen.
 In de maand april/mei is er een afsluiting met liedjes en versjes van het hele
jaar.

Bewegingsonderwijs
De kleuters spelen dagelijks buiten en bij slecht weer in het speellokaal. De
groepsleerkracht begeleidt de gymlessen.
Uw zoon of dochter heeft een gymtas en gymschoenen nodig voorzien van naam.
De kleuters gymmen in hun ondergoed. Als schoeisel raden wij u gympjes met
klittenband aan. De gymschoenen blijven op school in een (eenvoudige linnen) tas,
die van huis wordt meegenomen.
Graag willen wij nog onder uw aandacht brengen dat kinderen die naar de basisschool
gaan een aantal vaardigheden dienen te beheersen:
 zelfstandig jas aan- en uittrekken (in verband met buitenspelen)
 zelfstandig kunnen aan- en uitkleden (in verband met gymnastiek)
 billen kunnen afvegen na toiletbezoek.

Pasfoto
Graag ontvangen wij een pasfoto van uw kind. Deze gebruiken wij voor de kalender
van onze groep.
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Wegbrengen en ophalen
De kinderen uit de groepen 1/2 A, B en C worden via de kleuteringang gebracht en
verlaten de school ook via deze weg. De kinderen van groep 1/2 D worden gebracht
via de hoofdingang en verlaten de school via de zijdeur en gaan naar het kleine
pleintje.
Kinderen moeten de leerkracht een hand geven, voordat zij naar huis gaan. Als uw
kind door iemand anders wordt opgehaald, verzoeken wij u dit aan de leerkracht mee
te delen of door te geven aan de administratie.
Wij laten geen enkele kleuter zonder begeleiding naar huis gaan.
De schooltijden zijn:
maandag/dinsdag/donderdag 08.30 uur - 14.45 uur
woensdag 08.30 uur - 12.15 uur
vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur

Fietsen
De kleuters plaatsen hun fietsen achter de kleuterlokalen. De fietsen staan hier op
eigen risico. De kant van het speellokaal moet in verband met de brandveiligheid vrij
gehouden worden. Fietsen mogen niet in de schoolhal worden geplaatst. Het is niet
toegestaan om in de poort en op het schoolplein te fietsen.

Luizen
Luizen zijn op iedere school een probleem. Er wordt regelmatig gecontroleerd. Een
luizencape is verplicht en is verkrijgbaar bij de administratie van de school voor
€ 11,00. De jas wordt onder de cape opgehangen. Neemt u de cape af en toe mee
naar huis om te wassen.
Op de website kunt u ons hoofdluisprotocol lezen. Het is belangrijk dat elke groep
luizenouders heeft. De controles vinden voor en na de vakantie plaats.
Tijdens de informatieavond wordt gevraagd welke ouders zich willen opgeven als
luizenouder.
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Afwezigheid/ziekte
Tot 5 jaar is uw kleuter nog niet leerplichtig, maar voor het aanvragen van verlof
dient u wel een verlofformulier in te vullen. Dit formulier kunt u bij de administratie
halen.
Wanneer uw kind wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen,
dient u ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. U kunt hiervoor de voicemail van
de school inspreken.

Bijzonderheden
Is uw zoon/dochter allergisch of zijn er andere bijzonderheden over uw kind, wilt u
dat dan aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Tussenschoolse & naschoolse opvang
In samenwerking met CASCA wordt invulling gegeven aan de tussenschoolse opvang,
de zogenaamde 'pleinwacht'. Dit is nodig zodat de leerkrachten hun lunchpauze te
kunnen geven.
De coördinatie wordt verzorgd door Casca. Naast ouders en vrijwilligers staan ook
een aantal pedagogisch medewerkers van Casca op het plein. De TSO-medewerkers
ontvangen een vrijwilligersvergoeding, hebben één keer in de 6 weken overleg en
krijgen scholing aangeboden.
Als u zich 1 x per week, 1 à 2 x per maand of incidenteel (als invaller) hiervoor wilt
opgeven dan kunt u dat doen via het aanmeldingsformulier van Casca. Dit formulier
kunt u zowel bij Casca als bij de administratie inleveren.
De naschoolse opvang voor uw kind dient u zelf te regelen. Dit kan o.a. bij Casca,
Bumme of Les Petits.
Ook worden er buitenschoolse activiteiten (BSA) aangeboden door Casca. In de
klassen worden de inschrijfformulieren voor de buitenschoolse activiteiten uitgedeeld.
Deze activiteiten worden niet door de school geregeld.
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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017

Vakanties
Herfstvakantie

zaterdag

15-10-2016 t/m zondag 23-10-2016

Kerstvakantie

zaterdag

24-12-2016 t/m zondag 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

vrijdag

17-02-2017 t/m zondag 26-02-2017

Pasen

vrijdag

14-04-2017 t/m maandag 17-04-2017

Meivakantie

zaterdag

Hemelvaart

donderdag 25-05-2017 t/m zondag 28-05-2017

Pinksteren

zaterdag

03-06-2017 t/m maandag 06-06-2017

Zomervakantie

zaterdag

22-07-2017 t/m zondag

27-04-2017 t/m zondag

8-05-2017

03-09-2017

Studiedagen
Groep 1 t/m 8 (de leerlingen zijn de hele dag vrij)




vrijdag 17 februari 2017
maandag 6 juni 2017
maandag 3 juli 2017

Crayenesterbasisschool
Crayenestersingel 37, 2101 AN Heemstede
Tel: 023-5474147/ fax: 023-5474148 Dependance: 023-5297639
Email: info@crayenester.nl of directie@crayenester.nl
Website:www.crayenester.nl
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Ik ga naar de basisschool

