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1.Inloop en start van de dag 

’s Morgens mogen de kinderen vanaf 8.15 uur op school komen. Elk kind wordt om half 9 (de 

officiële schooltijd) in de klas verwacht. 

De inloop ochtend is tot 8.40 uur. Als je tijd hebt en het gezellig vindt kun je samen met je 

kind nog bijvoorbeeld een boekje lezen of een spelletje doen. 

 

2.Ochtendkring 

Elke dag zijn twee vlinders het hulpje van de dag, zij zitten naast de leerkracht. 

We starten de ochtend met een vast ritme van kringactiviteiten: 

We beginnen met namen lezen (is iedereen op school?) 

Via een bord wordt de dagindeling gekeken: 

- hoe ziet de ochtend eruit (kring, eten en drinken, buiten spelen, kiezen) 

- welke dag is het vandaag (maandag, dinsdag, woensdag, …..) 

- welke datum is het vandaag (1, 2, 3, 4, ……) 

- welke maand en welk seizoen 

- wat is de weersvoorspelling 

- tot hoe laat gaan we naar school 

De hulpjes wijzen hun eerste letter van hun naam aan en kiezen                                                                

daarna een liedje uit het boek “Oliebol van krentenkoek”. 

 

In de onderbouw werken we met de leesletters van groep 3 (a-b-c). We zijn ook schoolbreed 

begonnen met de klankgebaren bij de letters. De letters komen spelenderwijs aan bod en aan 

de wanden in de klas kan je zien welke aan bod zijn geweest. Kinderen leren de letters als ze 

eraan toe zijn. Dit geven ze zelf aan, dat is het moment om er op in te gaan. Inoefenen is 

daarom niet nodig. 

 

De knuffelkaartjes worden gekozen en besproken of ze kiezen een klein spelletje. 

Daarna is er tijd voor diverse activiteiten zoals: voorlezen, dans expressie, taal- en 

rekenspelletjes, sociale vaardigheden, enz. 

 

3.Blokuur 

Als we gaan kiezen (zoals de kinderen dat noemen) doen ze dat door hun naam op te hangen 

bij het kiesbord. Hierop staan alle werkmogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen. 

Bijvoorbeeld knutselen of tekenen, constructiematerialen, gezelschapspelletjes, spelen met 

ontwikkelingsmateriaal, de hoeken, enz. 

Er wordt bijgehouden wat de kinderen hebben gedaan. De kinderen van groep 2 krijgen een 

kieskaart. Hiermee moeten ze één keer in de week een activiteit inplannen. Dit is een 

voorloper op de weektaken in de MB en BB. 

 

Ouderhulp is door onze manier van werken onmisbaar. Ieder jaar maken we dan ook graag 

gebruik van ouderhulp bij het kiezen, schminken voor een viering, helpen in de tuin, als 

stamgroepouder, rijden en begeleiden tijdens excursies, website-ouder of luizenouder. Mocht 

je iets kunnen betekenen, geef het door!  

 



4. Buitenspel. 

Bij goed weer spelen de kinderen ’s morgens en ’s middags buiten op het plein, op de 

apenrots en in de zandbak, bij de waterpomp of in de vlindertuin. Ook de oudere kinderen 

mogen bij de kleuters komen spelen. Bedenk dat kleuters twee keer per dag een uur buiten 

spelen. ‘s Morgens kan het aanmerkelijk kouder zijn dan ’s middags. Soms is het verstandig 

laagjes kleding mee te geven. Dan kan het dikke vest bijvoorbeeld ’s middags uit. Laarzen 

zijn handig wanneer kinderen bij de waterpomp willen spelen. 

 

Zoals te verwachten blijft de kleding van de kinderen door al deze activiteiten niet altijd even 

schoon of droog. Het is daarom ook aan te raden niet de mooiste of nieuwste kleren naar 

school aan te trekken. Als de kinderen het idee hebben dat ze zich niet vies mogen maken, 

beperkt dit hun spel en ontwikkeling aanzienlijk. En dat zou toch jammer zijn. Het zou fijn 

zijn als jassen, tassen, laarzen en dergelijke voorzien zijn van naam.   

 

5.Speelzaal 

Bij slecht weer spelen we altijd in de speelzaal, daarom heeft elk kind gymschoenen nodig. 

De gymschoenen blijven op school. 

Verder heeft elke stamgroep een eigen middag dat ze “alleen” in de speelzaal zijn. Deze 

middag starten we met iets op bewegingsgebied voor alle kinderen. Zo kunnen we zang, tik- 

en wedstrijd spelletjes doen, gymmen of dansen. Ook gebruiken we dat moment voor 

Schrijfdans. 

 

6. Vieringen 

Op vrijdag of woensdag tussen 11.30 uur en 12.30 uur (zie vieringenrooster op de deur van de 

lokalen) vinden verschillende vormen van weekvieringen plaats. Is het een gezamenlijke 

viering in de hal dan zijn de ouders daarbij welkom. Wanneer deze vieringen zijn, lees je in de 

Mheeninkjes. Houd rekening met jongere broertjes of zusjes. Merk je dat ze onrustig worden, 

loop dan even naar de klas of naar buiten. De kinderen op het podium hebben erg hun best 

gedaan om er iets leuks van te maken. We hebben ook vieringen per bouw of per groep 

(zonder ouders).  

      

7.Kanjertraining 

In de hele school werken we met de Kanjertraining.  

Voor de onderbouw is dat een verhaal van Max die een klein dorpje ontdekt. Hierin wonen 

Pestvogels (met een zwarte pet), Uitlach-apen (met een rode pet), Bange-konijnen (met een 

gele pet) en Kanjer-tijgers (met een witte pet). 

Alle sociale vaardigheden worden vanuit de verhaallijn gespeeld en besproken. 

 

8. Living Puppets 

Elke stamgroep heeft een eigen Living Puppet. Deze pop draait als een volwaardige vlinder 

mee met de groep en zal zich ook aan alle afspraken moeten houden. De pop mag ook bij 

klasgenootjes komen logeren. Hij/zij heeft dan een boekje bij zich waarin de belevenissen van 

het weekend in opgeschreven kunnen worden. 

 

9.Verjaardagen en traktaties 

Voordat de kleuter jarig wordt heeft hij/zij al een prachtige feesthoed gemaakt. Deze gaat 

voor de feestdag samen met de verjaardagsmand mee naar huis. In de mand zit een schriftje 

waarin door de ouder voor de jarige zelf geschreven/getekend kan worden. Verder mag er ook 

iets dierbaars in meegenomen worden (een bedknuffel, een cadeautje, een bijzondere foto, 

o.i.d.). 



Op de dag van het feest komt het kind stralend met hoed op en mand in de hand op school. 

Ouders mogen daar ook bij aanwezig zijn. Wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie 

(ideeën op voedingscentrum.nl). Informeer even bij de groepsleerkracht of er kinderen zijn 

die niet alles mogen eten.  

 

10. Allergieën en andere bijzonderheden. 

We vinden het als school heel belangrijk om te weten of kinderen last hebben van allergische 

reacties. Bijv. door voedingsstoffen, dieren, huisstof enz. Zijn er nog andere dingen waar we 

rekening mee moeten houden, geef dit dan ook even door. Bijv. bang voor honden.  

 

11. Hoofdluis 

Op onze school werken wij volgens een vast protocol voor hoofdluis. Zie: www.demheen.nl.. 

Na elke vakantie wordt er gecontroleerd door onze “Luizenpluizers”. 

 

12. Extra schoonmaak. 

Omdat ouders en leerkrachten het belangrijk vinden dat kinderen in een schoon lokaal spelen 

en werken, hebben we niet voldoende aan de schoonmaakuren van onze interieurverzorgers. 

Daarom zullen we zelf ook nog de nodige karweitjes moeten doen (randjes, plankjes, bankjes, 

enz). Hiervoor is door de stamgroepouders een schoonmaakrooster gemaakt voor alle ouders. 

Kan je niet, ruil dan onderling even en verander de lijst in de klas.  

 

13. De stamgroepouder(s) 

Elke groep heeft twee of drie stamgroepouders die bepaalde dingen voor de leerkrachten 

regelen en uit handen nemen. Denk hierbij aan regelen van vervoer, de verjaardag van de 

leerkracht, hulp bij Sint en Kerst etc. Ook zijn deze ouders het aanspreekpunt voor (nieuwe) 

ouders met vragen over het reilen en zeilen op onze school.  

 

14. Oudercontact 

a. Wij komen bij ieder kind een keer op huisbezoek. We komen speciaal voor het kind. 

Gezellig thee of koffie drinken en samen een spelletje doen. 

b. De tekeningen die de kinderen maken, verzamelen we in een vakje. We geven een paar 

keer per jaar alles in een mooie map mee naar huis. Heel af en toe mag er alvast een tekening 

mee naar huis. Eén keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. Groep 1 rond februari, 

groep 2 in juni. 

c. Ongeveer één keer in de 2 maanden is er gelegenheid voor een oudergesprek. Het is niet 

nodig hier iedere keer gebruik van te maken. Mocht er tussendoor iets belangrijks zijn, kunt u 

dat natuurlijk altijd aangeven. Na schooltijd is er dan altijd tijd voor een gesprekje. 

 

15. Onze buitenschoolse opvang: VSO, BSO en TSO. 

Iedere opvang binnen onze school, voor en na schooltijd, wordt verzorgd en geregeld door het 

Kindercentrum. Het is prettig om te weten dat we in alle onderbouwgroepen een vaste 

overblijfkracht hebben. Heb je belangstelling, loop dan na schooltijd even naar de BSO 

ruimte. Ouders die kinderen halen en of brengen naar de BSO maken gebruik van de 

kleuter/BSO ingang (dus niet door de voordeur). 

Gaan kinderen naar huis dan is het voor ons overzicht en veiligheid van belang dat de 

kinderen worden opgehaald bij de kleuteruitgang. 
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