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WELKOM OP ONZE SCHOOL

Hartelijk welkom op basisschool De Kameleon. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaats
krijgen in één van de twee kleutergroepen. De kleutergroepen zijn samengesteld uit kinderen van
groep van 1 en 2.
2

WENBELEID

Op het moment dat uw kind 3 jaar wordt, nemen we contact op voor een intake gesprek met onze
intern begeleider. Dit gesprek heeft als doel de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart te brengen.
3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, zal de groepsleerkracht een kennismakingsgesprek
inplannen. Hierna volgen de wenmomenten. U kind is 3 dagdelen welkom om te wennen aan de
groepsleerkrachten, de andere kinderen en het lesmateriaal.
Zodra uw kind 4 jaar is geworden verwachten we uw kind dagelijks op school. Uiteraard kan de eerste
periode gekozen worden voor een opbouwschema, indien uw kind een hele schooldag/week nog niet
kan volhouden.
In de maand december laten we liever geen kinderen wennen wegens de drukte die deze feestmaand
met zich meebrengt.
Als uw kind in de laatste weken voor de zomervakantie 4 jaar wordt, wordt in overleg met u bekeken
of het verstandig is dat uw kind in de laatste drukke weken nog naar school gaat.
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DE EERSTE SCHOOLDAG

De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen.
Met deze ‘kleuterinformatie’ proberen wij alvast een aantal vraagtekens weg te nemen en u en uw
kind zo veel mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe fase in zijn of haar leven. Mochten er na het
lezen van dit informatieboekje nog vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van
uw kind of bij de directeur, Heidi van Wezel.
Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond, u bent hierbij ook van harte welkom. Als
uw kind ongeveer 7 weken op school zit plannen we een voortgangsgesprek in. Dit kan eventueel
samen vallen met het startgesprek aan het begin van elk schooljaar.
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BRENGEN EN HALEN VAN KINDEREN

De deuren van de school gaan om 8.20 uur open. Om 8.30 uur begint de les. In de kleuterbouw is het
gebruikelijk dat de ouders hun kind naar de klas brengen. Probeer het moment van afscheid nemen zo
kort mogelijk te houden, vooral als het kind er moeite mee heeft dat u weggaat. Onze ervaring is, dat
het afscheid nemen alleen maar moeilijker wordt naarmate het langer duurt.
Om precies 8.30 uur en 13.00 uur willen wij graag met de lessen beginnen. We stellen het op prijs dat
alle ouders dan de klas hebben verlaten.
Bij het uitgaan van de school komen de kleuters samen met hun leerkracht naar buiten. U kunt buiten
wachten op uw kind. Dit is aan de kant van de BSO en het speelplein van de peuterspeelzaal. Loopt u,
wanneer u uw kind ziet, even naar voren om uw kind op te halen, zodat de leerkracht ziet dat uw kind
veilig wordt opgehaald. De kinderen weten dat ze bij de leerkracht moeten blijven staan als ze niet
direct hun vader/moeder of oppas zien.
Wordt uw kind door iemand anders opgehaald, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?
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PARKEREN

U kunt uw auto parkeren in de parkeervakken bij de school. Aan de voorkant van de school is
gelegenheid uw fiets neer te zetten in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Er mag niet op het
schoolplein gefietst worden.
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ADRESGEGEVENS EN –WIJZIGINGEN

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u de stamkaart van uw kind. U wordt verzocht dit formulier te
controleren (o.a. adres, noodnummers) en ingevuld te retourneren aan de leerkracht. Deze gegevens
zijn noodzakelijk om snel contact met u op te nemen als het nodig is. Uiteraard is het van belang dat
deze gegevens up-to-date zijn. Wijzigingen gedurende het schooljaar kunt u doorgeven aan de
administratie (administratie@kameleondendolder.nl). Tevens ontvangt u aan het begin van het
schooljaar een nieuwe klassenlijst met de namen en adressen van de kinderen die bij uw kind in de
groep zitten.
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ZIEKMELDEN

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit vóór schooltijd telefonisch doorgeven vanaf 8.00 uur. Voor 8.00
uur is het ook mogelijk om de ziekmelding via de mail aan de leerkracht te melden.
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ETEN EN DRINKEN

Bij de kapstokken zetten de kinderen hun tassen neer. Om ongeveer 10.30 uur gaat de hele groep
gezamenlijk in de kring eten en drinken. Wij hebben de voorkeur voor gezonde tussendoortjes. Wilt u
uw kind het liefst schoongemaakt fruit meegeven? Daarnaast zijn
wij een afval vrije school. Wilt u uw kind daarom drinken in
bekers meegeven en eten in trommeltjes?
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OVERBLIJVEN

De medewerkers van KMN Kind & Co zorgen dat de kinderen op
school op gezellige wijze kunnen overblijven en spelen tijdens de
middagpauze. U dient uw kind zelf op te geven via
spelonk@kmnkindenco.nl. Bij ziekte of afwezigheid moet u zelf
de TSO hierover inlichten.
Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat de school met een continurooster werken. De TSO komt dan te
vervallen.
10 VERJAARDAGEN EN TRAKTATIES
De verjaardag van uw kind wordt op feestelijke wijze in de klas gevierd.
Op welke dag uw kind de verjaardag in de klas gaat vieren, gaat in overleg
met de leerkracht. Uw kind deelt de traktatie uit aan de kinderen in de
eigen groep.
Wanneer uw kind een dieet volgt, of bepaalde dingen niet mag eten,
verzoeken wij u dit aan de leerkracht door te geven. Indien dit het geval
is, wilt u dan een trommeltje aan de leerkracht geven waarin lekkernijen
zitten die uw kind wel mag eten?
Tussen 10.00 en 10.15 uur mag de jarige samen met 2 klasgenootjes de
klassen rondgaan en zich zo door de andere leerkrachten laten feliciteren.
11 WC-GEBRUIK
Wanneer uw kind op school komt, wordt er verwacht dat het overdag zindelijk is en zelfstandig naar
de wc kan gaan. Natuurlijk helpt de leerkracht wel met het los- en vastmaken van moeilijke knopen
e.d. Is uw kind onverhoopt toch nog niet (helemaal) zindelijk op het moment dat het naar school gaat,
neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind. In gezamenlijk overleg kunnen wij dan een
oplossing zoeken.
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12 GYMLESSEN
De kleutergymlessen worden door de leerkracht gegeven in het
speellokaal in de school.
Een gymles kan bestaan uit lessen m.b.t. het thema, tikspellen,
motorische oefeningen zoals het gooien en vangen van de bal, maar
ook klimmen en klauteren.
Uw kind heeft hiervoor gymschoenen nodig, het liefst zonder veters
en met een elastiekenbandje of klittenband. Verder heeft uw kind
een (korte) broek en een shirt met korte mouwen nodig. Deze
gymspullen blijven op school om gebruikt te worden bij de gymlessen.
Het is handig om alles in een tas te doen voorzien van naam.
Voor het kind is het erg fijn als het kleding aan heeft die gemakkelijk
aan- en uit te trekken is.
Op maandagmiddag en woensdagochtend gaan we altijd naar het
speellokaal. Maandag met de eigen groep en de leerkracht. Op
woensdag gymmen de kleuters van groep 1 met elkaar en daarna de
kleuters van groep 2. Dit jaar worden deze lessen gegeven door juf Nel.
13 KLEUTERONDERWIJS
Ons kleuteronderwijs is gericht op spelenderwijs leren. De kinderen krijgen de ruimte om te spelen,
bewegen, ontdekken en ervaren. Het onderwijs aan het jonge kind wordt op een ontwikkelingsgerichte
wijze aangeboden waarbij betekenisvol spel als uitgangspunt wordt genomen. Daarvoor is een rijke
leeromgeving nodig en mogelijkheden om op niveau te werken. We creëren binnen een thema een
gezamenlijke themahoek in de voorruimte. Tijdens de spel- en werklessen wordt er groepsdoorbroken
gewerkt. Dit houdt in dat de tussendeur open staat en de kinderen de mogelijkheid hebben om in
beide lokalen te werken.
14 LEERLINGVOLGSYSTEEM
Door middel van observaties wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht. We maken hiervoor
gebruik van de leerlijnen voor het Jonge Kind van ParnasSys. Een overzicht van de ontwikkelingen
ontvangt u in het rapport.
15 INFORMATIE/ NIEUWS
Maandelijks ontvangt u een digitale nieuwsbrief. U moet zich hiervoor zelf aanmelden via de website:
www.kameleondendolder.nl. U ontvangt de nieuwsbrief dan in uw mailbox.
Zodra uw kind 4 jaar is geworden ontvangt u een inlogcode voor het ouderportaal (controleer uw
spamberichten). Via het ouderportaal kunt u o.a. de jaarkalender raadplegen.
Er vinden drie keer per jaar oudergesprekken plaats met de leerkracht om de ontwikkeling van uw kind
te bespreken. Dit zijn de 10-minuten-gesprekken. De data hiervoor worden bekend gemaakt in de
nieuwsbrief en ze staan in de jaarkalender.
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Via de mail willen wij u op de hoogte houden van nieuws uit de groepen. Op het contactformulier dat
u krijgt, kunt u uw e-mailadres invullen.
Ook hebben wij een whiteboard bij de kapstokken van het lokaal hangen. Houdt u dit in de gaten, hier
staat ook geregeld informatie/nieuws.
16 TOT SLOT
Hopelijk hebt u d.m.v. deze kleuterinformatie voldoende zicht op het reilen en zeilen in de kleuterbouw
van De Kameleon. Meer informatie over de school vindt u in de schoolgids, die ook op de website te
downloaden is, www.kameleondendolder.nl.
We wensen u een prettige start en veel plezier op onze school.
Nel van den Berg
Karin Both
Natascha Zwiers

n.vandenberg@kameleondendolder.nl
k.both@kameleondendolder.nl
n.zwiers@kameleondendolder.nl
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