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Welkom op basisschool CSV Ridderhof! Deze informatie is bedoeld voor kleuterouders, 

als aanvulling op de schoolgids die te lezen is op onze website www.csvridderhof.nl. 

U leest over de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroepen.

Schooltijden
Maandag  8.30- 14.15 uur

Dinsdag  8.30- 14.15 uur

Woensdag  8.30- 14.15 uur

Donderdag  8.30- 14.15 uur

Vrijdag  8.30- 14.15 uur

Vanaf 8.20 uur mag u met uw kind via de kleuteringang de school inkomen. Ouders 

 nemen bij de deur van de klas afscheid, waarna het kind de juf begroet met een hand en 

in de kring op zijn/haar stoeltje gaat zitten of gaat werken met klaargelegd materiaal.

1. Algemeen 2. Werkwijze

Al jaren zijn er verschillende visies op onderwijs aan jonge kinderen te onderscheiden. 

Wij vinden het van belang dat kinderen veel spelen. Tijdens hun eigen spel spiegelen 

kinderen zich aan elkaar, is er ruimte voor hun eigen fantasie en breidt hun woorden-

schat zich uit.

In groep 1 en 2 werken we thematisch. De thema’s die gekozen worden hebben 

betekenis voor het kind en passen bij hun ontwikkeling. Ze zijn herkenbaar of hebben 

herkenbare elementen uit de echte wereld. De thema’s dagen uit tot onderzoeksvragen, 

ontwerpopdrachten en spelend leren.

Aan het begin van het schooljaar starten we met thema’s die zich in de huishoek 

afspelen, zoals de voordeur, de hond of de wasmachine. Gedurende het jaar wordt er 

langer aan de thema’s gewerkt, breiden de speelplekken zich uit in de klas en vindt 

er verdieping plaats. Voorbeelden hiervan zijn: de baby, de schoenenwinkel of het 

tuincentrum. Elke keer bouwen we het thema met de kinderen op. De kinderen voelen 

zich hierdoor eigenaar van het thema. We gaan met de kinderen in gesprek, dagen ze uit 

om na te denken, hun eigen voorkennis in te zetten, te redeneren en te analyseren.
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Om het eigenaarschap van kinderen te vergroten betrekken we de kinderen bij het 

opbouwen van de speelhoek. We starten elk thema met een introductie, dat kan zijn 

een toneelstuk of een boek. Vervolgens maken we een woordweb om de voorkennis te 

activeren. Met elkaar maken we de spullen die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. 

Zo krijgen werkjes voor kinderen veel meer betekenis. Om bij te houden wat we maken 

gebruiken we een werklijst en een meeneemlijst. Met woorden, tekeningen en plaatjes 

worden de voorwerpen afgebeeld. Als er genoeg spullen gemaakt of meegenomen zijn 

kan het spel in de speelhoek beginnen.

We werken met de doelen van de leerlijnen. De doelen gebruiken we tijdens de 

 activiteiten in de kring (reken- en taalspelletjes, muziek), het maken van de werkjes 

en het maken van de spullen voor de speelhoek. Zo krijgen alle activiteiten betekenis 

voor de kinderen.

Verder is er in elke klas verschillend materiaal aanwezig waarmee de kinderen 

 spelenderwijs kunnen leren zoals: letterstempels, woordkaartjes, puzzels in allerlei 

formaten, loco etc. Wij zoeken altijd naar activiteiten die voor kinderen een zinvolle 

betekenis hebben.

2.1 De Kring

De kring neemt bij ons een belangrijke plaats in. Daarin vertellen de kinderen 

gebeurtenissen aan elkaar, komt de leerkracht met een onderwerp of vraag en voelen 

we verbondenheid met elkaar (soms letterlijk) door het doen van allerlei andere 

kringactiviteiten. Hieronder volgen een aantal kringactiviteiten:

• Luisteren naar verhaaltjes

• Liedjes zingen/muziekles uit de methode 1,2,3 Zing

• Luisteren naar en praten over bijbelverhalen, wij gebruiken daarvoor o.a. de 

godsdienstmethode Trefwoord

• Versjes opzeggen

• Taal-en rekenspelletjes

• Engelse les

Dagelijks worden de dagritmekaarten en de dagen van de week benoemd. Op de 

dagritmekaarten kunnen we zien wat we die dag allemaal gaan doen.

2.2 De werkles

Na de kring gaan de kinderen werken of spelen. Het kiezen van de spelactiviteit doen 

ze op het digitale Arbeid Naar Keuzebord. Hierop staan alle symbolen van werkjes/

speelactiviteiten die de kinderen kunnen kiezen. Ieder kind sleept zijn eigen plaatje/

persoonskaartje onder het gekozen spel of werkje. Dit doen we vanuit de kring. Als 

een werkje af is of als een kind uitgespeeld is bij een bepaalde activiteit, kan het kind 

zelfstandig zijn kaartje verslepen op het digitale kiesbord. Kinderen zien op het kiesbord 

bij welke activiteit er nog plaats is om mee te doen door de lege vakjes die er onder staan.

Sommige kinderen vinden het moeilijk om iets anders te kiezen en kiezen daarom 

voor iets dat ze al kennen, dat is vertrouwd. Wij helpen dan om eens iets anders te 

kiezen, door bijvoorbeeld een keer samen te doen. Daarnaast proberen we kinderen uit 

te dagen. Op deze manier worden zij geprikkeld en leergierig. Kinderen willen graag 

dingen zelf kunnen en zijn dan erg betrokken bij wat ze doen. Verder vinden wij het 

belangrijk dat kinderen leren om problemen op te lossen door samen te werken.

Naast het kiezen van een spel, wordt er geregeld een werkje gegeven. Dit gebeurt 

vaak naar aanleiding van een thema of een project. Daarbij is niet het resultaat het 

belangrijkst, maar het proces: wat heeft het kind zelf gedaan en op welke manier? Zoekt 

een kind zelf naar een oplossing of blijft het wachten totdat de leerkracht hulp biedt?
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2.3 Engelse les

De kinderen krijgen één keer per week Engelse les. Er wordt dan een prentenboek 

voorgelezen in het Engels en liedjes en rijmpjes bij gezocht. Hier buitenom leren de 

kinderen de dagen van de week en tellen in het Engels.

2.4 Schrijven

In groep 2 worden voorbereidende schrijfl essen gegeven. Dit gebeurt tot halverwege 

groep 2 aan de hand van de methode Schrijfdans. Hierna starten we met de methode 

Pennenstreken, die doorgaat in groep 3. Schrijfdans oefent met behulp van muziek grof 

motorische en fi jn motorische bewegingen in de lucht en op papier. Deze bewegingen 

gaan vooraf aan het schrijven.

Met Pennenstreken wordt aandacht gegeven aan de motoriek, schrijfhouding, 

papierligging en potloodhantering aan de hand van schrijfpatronen.

Alle kinderen krijgen een plakboek waarin werkjes geplakt worden die in de klas naar 

aanleiding van een opdracht gemaakt zijn. Daarnaast krijgen de kinderen van groep 

1 en 2 twee keer per jaar (in maart en juni) een rapport. Dit rapport bestaat uit een 

menstekening en een korte beschrijving van de ontwikkeling van het kind. 

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een uitnodiging om over uw kind te komen 

vertellen, dit noemen we een oudervertelgesprek. In november en februari zijn er 

rapport/voortgangsgesprekken, hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. In juni/juli zijn 

de gesprekken facultatief.

3.1 Najaarskinderen

De tijd die kleuters in groep 1/2 doorbrengen kan sterk verschillen, afhankelijk van de 

geboortedatum. Kinderen die in januari geboren worden “kleuteren” 2,5 jaar, terwijl een 

kind dat geboren wordt in september krap 2 jaar doorbrengt in de kleutergroep.

Kinderen die in het najaar (oktober, november, december) instromen kleuteren dus 

lang, tenzij de leerkracht merkt dat het kind voldoet aan de leervoorwaarden voor groep 

3 en het kind sociaal-emotioneel sterk staat, dan kan het kind door naar groep 3. Op 

onze school ligt de grens dus bij 1 oktober.

3. Rapporten en oudergesprekken
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De remedial teacher is een gespecialiseerde leerkracht, die leerlingen begeleidt, die 

extra zorg of uitdaging nodig hebben. De intern begeleider organiseert, coördineert en 

bewaakt de leerlingenzorg en adviseert de leerkrachten wat betreft de zorgleerlingen.

Mocht al in de kleutergroepen blijken dat uw kind extra hulp nodig heeft bij het leren 

dan zijn er verschillende mogelijkheden om aan die vraag tegemoet te komen. In eerste 

instantie krijgt uw kind extra hulp van de eigen leerkracht in de klas. Daarnaast kan het 

voorkomen dat er buiten de klas extra hulp gegeven wordt.

5.1 Buiten spelen

Voor jonge kinderen is buiten spelen erg belangrijk. Daarom gaan wij, als het weer 

het toelaat, iedere dag naar buiten. Buiten spelen is namelijk: ravotten, klimmen en 

klauteren, rennen, schreeuwen, onderhandelen, samenspelen, tegen je verlies kunnen 

en nog veel meer. Materialen zijn onder andere klimtoestel met glijbaan, fi etsen, karren, 

steppen, kleden, autobanden, zandbak en zandmateriaal.

5.2 Gymmen

Twee keer per week gymmen we in het speellokaal in de school. We gymmen in ons 

ondergoed, dat is makkelijk bij het verkleden. In verband met voetwratjes is het wel aan 

te raden om gymschoenen mee te geven, deze graag zonder veters maar met stroeve 

zool. We verwachten van kinderen dat ze zich zelfstandig uit- en aankleden. Vanaf groep 

3 gymmen de kinderen onder leiding van een vakleerkracht.

4.  Remedial Teacher en 
de intern begeleider

5. Bewegen
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Wat doen we tijdens de gymles?

Tikspelletjes, alle grondvormen van bewegen (rennen, lopen, kruipen, hinkelen, 

huppelen etc.), klimmen en klauteren, rollen en koprol, balanceren, springen, spelen 

met klein materiaal (hoepels, stokken, blokken, touwen, kegels etc.), vangen, gooien en 

rollen met ballen, kring- en zangspelletjes, gymmen op de toestellen (kasten, banken, 

wandrek, looprekken, evenwichtsbalk).

5.3 Sportdag

Aan het eind van ieder schooljaar wordt er een sportdag georganiseerd. Deze sportdag 

vindt plaats op het sportveld de Heul in Loenen. Onder begeleiding van ouders en 

leerkrachten worden er verschillende spelletjes gedaan. In de kalender op onze website 

www.csvridderhof.nl kunt u lezen wanneer de sportdag dit jaar is. De kleuters zijn op de 

middag van de sportdag vrij.

Tijdens sportdag en schoolreisje dragen kleuters een school t-shirt. Dit t-shirt is op 

school verkrijgbaar.

6. Luizen

Luizen zorgen, als vanouds, voor een hardnekkig probleem op de basisschool. Wij 

proberen op onze school zo preventief mogelijk te werk te gaan. Na elke vakantie 

worden alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen door vrijwilligers. 

Wij vragen u uw kind ook zelf regelmatig te controleren. Mocht er tijdens de controle 

geconstateerd worden dat uw kind luizen heeft, dan ontvangt u hierover van de 

conciërge bericht. Mocht u zelf ontdekken dat uw kind luizen heeft, geef dan de 

leerkracht een seintje. Wij kunnen dan zorgen voor extra controles. We zijn altijd op zoek 

naar nieuwe vrijwilligers!
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7.1 Toiletbezoek

In verband met de hygiëne van de toiletten vragen wij u om uw kind aan te leren zittend 

te plassen. Wij hopen hierdoor de wc’s wat frisser te houden.

Wij gaan ervan uit dat de kinderen zindelijk zijn en zelf hun billen af kunnen vegen.

7.2 Eten en drinken

De kleine en de grote pauze. Er wordt 2 x per dag in de klas iets gegeten en gedronken: 

een 10-uurtje en de lunch.

Meestal gaan we even voor 10.00 uur eten en drinken. De kinderen nemen zelf iets mee, 

bijv. een beker melk en stukjes appel in een tas of rugzak. Geeft u alstublieft niet te veel 

mee en iets gezonds. Let u ook op hoe het eten verpakt is met het oog op het milieu. 

In elke klas wordt afval gescheiden en we streven ernaar zo min mogelijk restafval te 

krijgen. Het is niet toegestaan te snoepen op school.

7.3 Lunchen op school

Alle kinderen lunchen op school in hun eigen klas. Bij de kleuters wordt daar een klein 

half uur voor uitgetrokken. Tijdens het eten leest de juf een verhaal voor of kijken we 

een educatief fi lmpje. Ook dit eten heeft het kind van thuis meegenomen. Als tip geven 

we mee om het tienuurtje in een klein trommeltje te stoppen en de lunch in een iets 

grotere trommel. Om verwarring te voorkomen vragen we u om de naam van uw kind op 

de trommels en bekers te zetten. Probeert u zoveel mogelijk het brood milieuvriendelijk 

te verpakken en geeft u niet te veel mee.

7.4 Ophalen

Om 14.15 uur worden de kinderen opgehaald. Ouders verzamelen zich in de kleuter-

gang. De leiding van de BSO komen de kinderen zelf uit de klas halen. 

7.5 Verjaardag vieren

De 5e verjaardag is de eerste verjaardag die wij op school vieren. Bij de kleuters mag 

u de verjaardag van uw kind in de klas meevieren. Wij vragen u, vanwege de AVG wet, 

discreet om te gaan met foto’s of fi lmpjes. De kinderen delen uit aan de kinderen van 

hun groep en mogen daarna de klassen rond om door andere meesters of juffen te 

worden gefeliciteerd. Een verjaardag is feest en tijdens feesten mag er iets lekkers, 

kleins, feestelijks en zo mogelijk gezonds getrakteerd worden. Lolly’s en kauwgom als 

traktatie zijn verboden. We verzoeken u uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet op 

school te verspreiden, dit om scheve gezichten bij andere leerlingen te voorkomen. 

De leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk op de meester- en juffendag.

Snoep en kauwgom zijn niet toegestaan op school.

7. Algemene zaken
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7.6 Allergieën

Mocht uw kind allergisch zijn voor iets (voedsel/insectenbeten etc.) geef dit dan door aan 

de leerkracht zodat we dit in het dossier van uw kind op kunnen nemen. Hier kan dan 

rekening mee worden gehouden.

7.7 Kunst Centraal

Als school zijn we aangesloten bij de stichting Kunst Centraal. Deze werkgroep verzorgt 

jaarlijks verschillende kunsttentoonstellingen en uitvoeringen die wij met de school 

kunnen bezoeken. Ook kunnen er schrijvers of artiesten in de klas komen om te 

vertellen over hun passie. In de klassen wordt er op verschillende manieren naar zo’n 

voorstelling /tentoonstelling toegewerkt. Regelmatig zijn er hulpouders nodig voor 

vervoer of begeleiding.

7.8 Weekopeningen

Iedere maandagmorgen is er een weekopening. Alle kinderen van de school komen dan 

samen in de hal om de week op een bijzondere en gezellige manier te openen. Onder 

leiding van twee leerkrachten worden er liedjes gezongen, verhalen voorgelezen of 

verteld, toneelstukjes en dansjes opgevoerd, muziek gemaakt, gedichten voorgedragen 

enz. Op deze manier leren de kinderen al jong te presenteren.

7.9 Schoolreisje

Aan het begin van ieder schooljaar gaan we met de hele school op schoolreis. 

Het schoolreisje wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie. Tijdens het 

schoolreisje dragen alle kinderen het paarse schoolshirt.

7.10 Speelgoed

Kinderen nemen graag speelgoed van thuis mee. Wij willen dit echter niet stimuleren. 

Er is voldoende speelgoed op school om mee te spelen. Mocht uw kind echt graag iets 

laten zien, dan mag dit in overleg met de leerkracht. 

7.11 Ouderhulp

Wij zijn blij met incidentele hulp bij uitstapjes, schoolreisje en sportdag of creatieve 

activiteiten. Een aanmeldformulier voor verschillende activiteiten ontvangt u aan het 

begin van het schooljaar. Wilt u meer betrokken zijn bij de school, wellicht kunt u dan lid 

worden van de Medezeggenschapsraad of de Activiteitencommissie. Neem voor meer 

info een kijkje op de website van onze school.
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8.1 Informatieavond

In september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. Op deze avond krijgt u 

specifi eke informatie over de groep waarin uw kind zit. Ook is er volop gelegenheid tot 

het stellen van algemene vragen. De datum vindt u op de kalender op onze website.

8.2 Website en social schools

Op de website van de school: www.csvridderhof.nl is de jaarkalender te vinden. Tevens 

krijgt u een zogenaamde koelkastkalender bij het begin van het schooljaar uitgereikt. 

Verder wordt u op de hoogte gehouden van wat er in de klas gebeurt of krijgt u infor-

matie over wat er in de school gaat plaatsvinden via de nieuwsbrief op social schools.

8. Informatie

8.3 Problemen

Als u zich zorgen maakt over iets dat uw kind betreft, kom dan gerust naar ons toe en 

leg het probleem aan ons voor. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken.

Loopt het niet lekker met uw kind in de klas, of is er iets bijzonders voorgevallen, dan 

zullen we contact met u opnemen.

8.4 Slotwoord

Tot zover de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroepen. Voor algemene informatie 

van de school verwijzen wij naar de schoolgids op onze website. Zijn er toch nog vragen 

of onduidelijkheden, dan horen wij dit graag!



CSV Ridderhof

Niftarlakelaan 7

3633 CA Vreeland

0294 233395

Info@csvridderhof.nl

Directeur:

Jana de Vries

9. Contact


