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Welkom op de Comeniusschool

Fijn dat u heeft gekozen voor onze school. In het begin is het voor
kinderen vaak wennen. Het gaat op school anders dan op de
peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. Niet alleen voor uw kind
is de basisschool nieuw en onwennig, waarschijnlijk ook voor u als
ouder of verzorger. Om u daarin te begeleiden en u wegwijs te maken
in alle regels en gebruiken hebben wij de meest belangrijke
informatie verzameld in dit document. Deze informatie gaat alleen
over de groepen 1 en 2.

Voor algemene informatie en informatie over de groepen 3 t/m 8
verwijzen wij u naar de schoolgids. Als u na het lezen nog vragen
hebt, kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

De leerkrachten van de groepen 1 en 2
Comeniusschool Zeist

3



Vier jaar en naar school

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het voor het eerst officieel naar school.
Hierop zijn twee uitzonderingen:

Alle kinderen die in juni, juli en augustus jarig zijn, starten na de
zomervakantie. De kinderen die binnen de eerste twee weken na de
zomervakantie jarig zijn, mogen op de eerste schooldag na de zomer
direct beginnen.

Kinderen die 4 jaar worden van januari t/m juni (de zgn. groep 0)
hebben op vrijdag geen school.

Intake
Ongeveer zes weken voor uw kind jarig is, ontvangt u via de post een
envelop met informatie. Hierin vindt u onder andere een vragenlijst.
Dit is een intakevragenlijst waarin de school u vraagt naar
verschillende onderwerpen die te maken hebben met de
ontwikkeling en de gezondheid van uw kind zoals de taalontwikkeling,
de motorische ontwikkeling, het gedrag op de peuterspeelzaal en / of
het kinderdagverblijf. Ook zijn er vragen over de gezondheid van uw
kind en eventuele allergieën. Verder is de school benieuwd naar uw
verwachtingen. U kunt op het formulier alle zaken vermelden die
voor de school belangrijk zijn om te weten.

Door u aan te melden als ouder bij Social Schools (het communicatie-
platform van de school) ontvangt u alle informatie mails en kunt u
zich inschrijven voor oudergesprekken. Bij de informatie ontvangt u
een koppelcode en informatie over hoe de aanmelding werkt. Het
merendeel van de communicatie met de leerkracht(en) verloopt via
deze app.
Zes weken nadat uw kind voor het eerst naar school is gegaan, neemt
de leerkracht contact met u op voor het maken van een afspraak voor
een gesprek. Het doel van dit gesprek is enerzijds om een goed beeld
te vormen van uw kind en anderzijds om ervaringen uit te wisselen
en af te stemmen.
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Wennen
Uw kind mag starten op de Comeniusschool op of rond haar/zijn 4e
verjaardag. De leerkracht neemt contact met u op voor het maken
van een afspraak om buiten schooltijd even te komen kijken met uw
kind, zodat hij/zij vast kan wennen aan de omgeving.
Wij hebben geen wenmomenten meer, met uitzondering van het
schoolbrede wenmoment vlak voor de zomervakantie (hiervoor
worden alle kinderen uitgenodigd die in de zomer 4 worden en
starten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar).

Schooltijden
Voor de groepen 1 t/m 8 gelden de volgende schooltijden:

Maandag 08.40-15.00
Dinsdag 08.40-15.00
Woensdag 08.40-12.30
Donderdag 08.40-15.00
Vrijdag 08.40-12.30

Als eerste bel gaat om 08.30 uur, mag uw kind zelfstandig naar binnen
lopen. Als de tweede bel gaat om 08.40 uur, beginnen we met de
kring.

Halen en brengen
U wacht op het schoolplein tot de bel gaat. Vervolgens loopt u uw
kind zelfstandig naar binnen om daar de jas en tas op te hangen. De
leerkracht verwelkomt u en uw kind bij de deur van de klas. Nadat uw
kind goedemorgen heeft gezegd tegen de leerkracht, mag het
zelfstandig doorlopen naar de stoel in de kring om daar een boekje te
lezen. Als de bel gaat, zal de leerkracht met de les beginnen.

Als de kinderen naar huis gaan, lopen zij met de leerkracht naar het
plein waar u staat te wachten. De kinderen zeggen de leerkracht
gedag en lopen naar u toe.
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Mocht uw kind door iemand anders worden opgehaald dan de
gebruikelijke persoon, geeft u dit dan door aan de leerkracht zodat zij
weet dat uw kind met de juiste persoon mee gaat.
De leerkracht laat het kind pas weggaan als zij de persoon ziet die het
kind komt ophalen.

Indien uw kind naar de BSO gaat, geeft u de dagen en locatie door
aan de leerkracht. De kinderen verzamelen buiten bij de begeleiders
van de betreffende BSO.

Eten en drinken
Rond 10.30 uur gaan de kinderen met elkaar eten en drinken in de
kring. Het eten is een klein hapje, zoals fruit, groente of een koek. Het
drinken kan een drinkpakje of beker zijn.

Om 12.00 uur gaan de kinderen met elkaar lunchen onder
begeleiding van de leerkracht. De kinderen eten de boterhammen uit
hun broodtrommel en drinken hun drinken.

Buitenspelen
Na de lunch spelen de kinderen buiten onder begeleiding van de
overblijfkrachten.

Naam
Wilt u alle spullen van uw kind voorzien van naam, om te voorkomen
dat deze zoek raken. Denk aan bekers, trommels, bakjes, jassen,
gymschoenen, gymtas etc.
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Communicatie tussen school en ouders

Wij vinden het belangrijk dat de communicatie tussen school en
ouders goed verloopt.

Informatie
De meeste informatie van de school zult u vinden:
● in de schoolgids
● in de digitale nieuwsbrief
● op de website: www.comeniusschool.info
● in de e-mails van de leerkracht
● via de school app Social Schools
● via de klassenouders

Gespreksmomenten
Zes weken na het begin van de schoolperiode van uw kind, vindt er
een gesprek plaats met de leerkracht. Verder zijn er over het jaar
verspreid diverse momenten om te leerkracht te spreken. Dit zijn
kennismakingsgesprekken in de eerste weken na de zomervakantie,
en portfoliogesprekken in februari en juni. Voor deze gespreks-
momenten kunt u zich inschrijven via de Social Schools app.

Mocht er tussendoor iets zijn wat de leerkracht met u wilt bespreken,
dan zal zij contact met u opnemen. Indien er bijzonderheden zijn die
u met de leerkracht wilt delen, dan kunt u de leerkracht mailen of
aanspreken en een afspraak maken. Aarzel niet om dit te doen!

Startbijeenkomst
In de één van de eerste schoolweken van ieder schooljaar wordt in
elke groep een startbijeenkomst gehouden waarin we uitleggen en
laten zien wat er in de groepen gebeurt.
Wij raden u aan om deze avond bij te wonen. Ook de ouders van wie
het kind nog niet op school zit,  maar later in het jaar (tot de Kerst)
instroomt, zijn van harte uitgenodigd.
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Onderwijs in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor een goede
ontwikkeling van het kind richting groep 3. Spelend leren staat
centraal. Wij creëren een veilig klimaat waarin elk kind zich optimaal
kan ontwikkelen.

Onderbouwd
In onze groepen 1 en 2 werken we met de methode ‘Onderbouwd’.
Hiermee leggen we een belangrijke basis voor een succesvolle
basisschoolperiode voor alle leerlingen.

Speels werken aan doelen
Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van
jonge kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed
doordachte kleutermethode die zorgt voor de nodige prikkels, een
belangrijke voorwaarde voor het leren.

Doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal
Bij jonge kinderen bestaat er een duidelijke verhouding tussen spelen
en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel
kan een kind bepaalde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat
kleuters op een ontspannen manier kennis opdoen die zij in een later
stadium nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen.
Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan
te leren. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelings-
materiaal is daarbij belangrijk.

Dagritme
In de kleutergroepen werken wij aan de hand van dagritmekaarten.
Deze kaarten hangen in de klas en zijn voor de kinderen een houvast
om te zien hoe hun dag verloopt.
De dagritmekaarten geven de verschillende activiteiten van de dag
aan zoals de kring, spelen/werken, buiten spelen, eten/drinken, gym,
muziek.
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Tijdens het moment van spelen/werken gaan de kinderen gezamenlijk
van start met werken. Dit kan zijn in de vorm van knutselen, een
werkblad, een samenwerkingsopdracht, ontwikkelingsmateriaal of
een opdracht met de juf. Na het werk moment mogen de kinderen
kiezen om te spelen in de diverse hoeken, met de ontwikkelings-
materialen of met het wereldspelmateriaal. De kleuters leren
spelenderwijs.

Tijdens de diverse kringmomenten is onder andere ruimte voor de
taal- en rekenontwikkeling van de kinderen.
Ook godsdienstonderwijs en muziek worden in de kring gegeven.

Ontwikkeling van uw kind
Wij registreren de ontwikkeling van de leerlingen in een online
registratiesysteem van ‘Onderbouwd’. Daarbij kijken wij naar het
niveau van het kind en bieden we vervolgactiviteiten op niveau aan.
Wanneer een leerling een bepaald doel nog niet behaald heeft, is het
kind volgens onze visie er nog niet aan toe. Het doel wordt dan
verderop in het schooljaar nogmaals aangeboden.
Voor leerlingen die de doelen zeer goed beheersen, is er ook een
verrijkingslijn. Deze verrijkingsactiviteiten sluiten aan bij het klassikale
doel, maar de verwerkingsactiviteit is van een moeilijker niveau.
Schoolbreed worden de ontwikkelingen en andere gegevens van elk
kind bijgehouden in het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem
‘ParnasSys’ en ‘Leeruniek’.
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Ouderbetrokkenheid

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking
tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige
en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin
ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
werken aan de (school)ontwikkeling van het kind.

Klassenouders
Elk jaar worden er in elke groep twee klassenouders gekozen. Elke
ouder kan zich hiervoor opgeven, de leerkracht maakt hieruit een
keuze door middel van loting. De klassenouders zijn een extra
ondersteuning voor de leerkracht. Zo regelen zij bijvoorbeeld
begeleiding voor excursies, beheren zij de lief- en leedpot van de klas
en verzorgen zij het cadeau voor juffendag.

Ouderhulp
Ouderhulp is altijd welkom. Hulp bij de excursies, zoals het rijden en
begeleiden van een groepje kinderen naar een buitenschoolse
activiteit. Maar bijvoorbeeld ook hulp bij de Sinterklaas- en
Kerstviering. Dit wordt tijdig aangegeven door de klassenouders. We
proberen de dagen van uitjes af te wisselen in verband met werkende
ouders, maar opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook welkom. Voor ieder
kind is het leuk als er iemand speciaal voor hem/haar mee gaat. Wij
hopen u dus graag te zien!
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Activiteiten en vieringen

Er zijn diverse zaken die als ouder handig zijn om vooraf te weten als
uw kind voor het eerst naar school gaat.

Bewegingsonderwijs
Elke week hebben de kleuters op twee momenten
bewegingsonderwijs in de gymzaal. Deze lessen worden gegeven
door de eigen leerkracht, de vakleerkracht of door een externe.
Voor de lessen bewegingsonderwijs heeft uw kind alleen
gymschoenen nodig, graag met klittenband of elastiek en voorzien
van naam. De gymtas blijft op school aan de kapstok hangen.

Speelgoeddag
Elke eerste woensdag van de maand is het speelgoeddag en mogen
de kinderen speelgoed van thuis meenemen om mee te spelen. Wij
raden u aan om speelgoed met kleine onderdeeltjes of speelgoed dat
erg breekbaar is thuis te laten.
Ook ‘vechtmaterialen’, zoals zwaarden en pistolen mogen niet
worden meegenomen.
Natuurlijk mogen nieuwe dingen tussendoor mee naar school
genomen worden om te laten zien, daarna gaan ze in de uitdeelbak
en mag er niet mee gespeeld worden.

Tostidag
Elke dinsdag of donderdag (groepsafhankelijk) is het tostidag. Uw
kind mag dan een boterham meenemen die op het tosti-ijzer kan
worden gelegd.

Toiletbezoek
In de klas vragen de kinderen aan de leerkracht of zij naar de wc
mogen gaan. Om hygiënische redenen moeten jongens bij het
plassen op de wc-bril zitten. En na het toiletbezoek moeten de
handen gewassen worden.
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Verder vinden wij dat een kind zich in principe zelfstandig moet
kunnen redden op de wc. Wij vragen u als ouder om dit met uw kind
te oefenen. Natuurlijk helpen wij u kind wanneer het nodig is.

Verjaardag kind
Een verjaardag is voor een kind vaak een groot feest. Ook op school
proberen wij er voor de kinderen een leuk feest van te maken. Zij
krijgen een mooie verjaardagsmuts. In de kring wordt  er voor de
jarige gezongen en mag er worden getrakteerd. Gezonde traktaties
zien wij graag. Sommige kinderen in de klas volgen om
gezondheidsredenen een bepaald dieet of hebben een allergie. U
kunt hiernaar informeren bij de leerkracht.

De jarige mag ook de leerkrachten van de andere kleutergroepen
trakteren. De leerkrachten krijgen de traktatie en schrijven hun
felicitatie op een grote verjaardagskaart.

Sommige kinderen delen uitnodigingen uit voor een kinderfeestje.
Wij willen u vragen dit niet op school te doen. Dit om teleurstelling bij
kinderen die niet uitgenodigd worden, te voorkomen.

Als een kind vier jaar wordt en voor het eerst naar school gaat, mag
het kind trakteren maar dat hoeft niet. Voor de meeste kinderen is
het belangrijk om eerst rustig gewend te raken aan het schoolritme.

Meesters- en juffendag
Alle leerkrachten vieren tegelijk hun verjaardag. Hier wordt meestal
een woensdag in het voorjaar voor gekozen. De kinderen mogen die
dag verkleed op school komen en hoeven geen eten of drinken mee
te nemen.

Verjaardag (groot)ouders
Op school mogen de kinderen iets maken voor de verjaardag van
papa, mama, opa en oma. Maar ook bij bijzondere gebeurtenissen,
zoals een trouwerij. Dit moet u wel tijdig aan de juf doorgeven.
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Schoolreis
Elk jaar gaan we met alle kleutergroepen met de bus op schoolreis
naar Het land van Jan Klaassen in Braamt. De schoolreis valt meestal
in de maand mei. Vaak vragen we ook enkele ouders om hierbij te
begeleiden. Hier kunt u zich te zijner tijd voor opgeven.

Hoofdluis
Helaas komt er ook op basisscholen vaak hoofdluis voor. We
verwachten van u dat u uw kind(eren) regelmatig controleert. Mocht
u hoofdluis constateren, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht.
Ook als school willen wij graag preventief te werk gaan. Daarom
worden alle kinderen na iedere vakantie gecontroleerd. Dit wordt
door ouders van de eigen groep gedaan. Bij de klassenouders kunt u
zich opgeven als ‘luizenpluis ouder’.
Als er bij uw kind sprake is van hoofdluis, wordt er direct contact met
u opgenomen en wordt u gevraagd dit te behandelen om
verspreiding te voorkomen.
Op school gebruiken wij luizenzakken voor de jassen, die kunt u voor
€ 4,00 bij de leerkracht kopen.
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Tot slot

Wij hopen dat u door middel van dit document voldoende informatie
heeft gekregen met betrekking tot de gang van zaken in de
kleutergroepen.
Indien er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag van u.

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op de Comeniusschool.

De leerkrachten van de groepen 1 en 2
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