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R.K. Basisschool De Uilenburcht
Zesstedenweg 182 1613KD Grootebroek
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Tel. 0228 511669
e-mail info@bsuilenburcht.nl
website www.bsuilenburcht.nl

Inleiding:
Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat verandert er,
zowel voor u als voor uw kind, erg veel.
Uw kind gaat naar een nieuwe school, ziet nieuwe kinderen en andere
leerkrachten.
Ook krijgt uw kind te maken met andere regels en afspraken.
Om deze overstap zo vloeiend mogelijk te laten verlopen hebben wij
een boekje gemaakt met daarin informatie specifiek gericht op de
kleuterbouw.
Hierin beschrijven we allerlei zaken waarvan wij denken dat het fijn
is om te weten.
Als uw kind op school komt krijgt u de schoolgids met daarin
algemene informatie van de school.
Verder is het goed om regelmatig op de website te kijken en houden
we contact via Basisonline Ouderportaal.
Hiervoor wordt een token aangereikt vanaf de eerste dag dat uw kind
officieel naar school gaat.
Wij wensen uw kind en u een hele fijne tijd toe bij ons op De
Uilenburcht.
We hopen dat uw kind zich snel thuis zal voelen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de leerkrachten
van de onderbouw en
Directie De Uilenburcht
Coby Bosker
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De dagindeling in groep 1 en 2
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.30-12.00
uur
13.15-15.15 uur

08.30-12.00
uur
13.15-15.15 uur

08.30-12.30
uur

08.30-12.00
uur
13.15-15.15 uur

08.30-12.30
uur

De deur gaat rond 08:20 uur en 13:07 uur open, dan is de leerkracht
in de klas aanwezig. De kinderen doen hun jas in de luizentas die
voorzien is van hun naam en doen hun beker/bakje in de daarvoor
bestemde bakken.
’s Morgens mag uw kind tijdens de inloop direct in het eigen groepje,
herkenbaar aan de kleurencirkel die op de tafelgroep ligt, aan het
werk gaan en vervolgens kunt u afscheid nemen.
’s Middags hebben we geen inlooptijd en nemen de ouders afscheid
in de gang.
’s Middags en als een kind ‘s morgens zijn/ haar verjaardag viert
beginnen we in de kring.
Mocht het afscheid nemen problemen opleveren, wilt u dan even
contact opnemen met de leerkracht.
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De school gaat uit…
De groepen 1 en 2 gaan 5 minuten vóór de eindtijd naar huis.
Op deze manier hebben ouders die ook oudere kinderen ophalen
tijd om naar het andere plein te lopen.
Alle ouders (of diegene die uw kind ophaalt) wachten hun kind op
achter de blauwe lijnen. De rode lijnen bij het voorhek zijn voor de
leerkrachten. De rode lijnen bij het schuurtje voor het plaatsen van
kinderfietsjes. Uw eigen fiets kunt u kwijt in de fietsenrekken.
De gehele zone naar het zebrapad toe houden we vrij. Tevens
houden we de stoep vrij i.v.m. de verkeersveiligheid.
Wilt u dit ook doorgeven aan de oppas/ anderen die uw kind ophalen?
De kinderen komen samen met de leerkracht naar buiten. De
leerkracht let er zoveel mogelijk op dat de kinderen met hun ouders
of een bekende meegaat. Met de kinderen is de afspraak gemaakt:
- is er niemand om je op te halen, dan ga je bij de leerkracht staan.Bespreekt u dit ook met uw kind?
De leerkrachten hebben een vaste plek : achter de rode lijn.
De kinderen die met de Buiten Schoolse Opvang: Small Steps,
meegaan worden opgevangen in de geschilderde cirkels op het
kleuterplein. De rode cirkel: Sprookjes tuin, de blauwe cirkel: Jubelz
Kinderen van groep 1 t/m 3 die gebruik maken van de BSO dragen een
hesje. Deze wordt door de leerkracht in de klas uitgedeeld.
De BSO zorgt ervoor dat deze hesjes weer ingeleverd worden op
school.
Op school is weinig ruimte om fietsen te plaatsen. Als veel kinderen
op de fiets komen, heeft dat o.a. tot gevolg dat fietsen beschadigen.
Iets waar de school niet verantwoordelijk voor is. Als uw kind op de
fiets komt, dan graag achter de rode lijn bij het schuurtje van het
kleuterplein.
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De kring
Na de inloop beginnen we elke dag in de kring. We bespreken de dag,
de datum, het weer en de dagritme kaarten. Aan de hand van de
dagritme kaarten kunnen de kinderen per dagdeel zien wat we gaan
doen.
In de kring komt iedere dag een aantal vaste activiteiten aan bod
waarbij de kinderen spelenderwijs bezig zijn met hun ontwikkeling,
vaak in het bijzonder de taal- en rekenontwikkeling.
Verdere activiteiten die in de kring kunnen plaatsvinden zijn:
gesprekjes, voorlezen, toneel, vertellen, versjes, poppenkast,
prentenboeken bespreken, taalspelletjes zoals rijmen,
rekenspelletjes, muziek maken, liedjes zingen en verjaardag vieren.

Wij werken op school aan de hand van thema’s en met de methoden
“Schatkist”, Rekenrijk, Verkeer, “Hemel en aarde” en de
Kanjertraining.
Waarom doen we dat?
Thema’s worden zo gekozen dat ze de interesse opwekken van de
kinderen. Rondom een bepaald thema worden allerlei activiteiten
opgezet waarbij de inbreng van de kinderen ook heel belangrijk is.
Woordenschatuitbreiding, samen dingen doen, samen hardop denken
en samen plannen maken komen als vanzelf aan bod.
Door te werken met een thema waar de hele groep mee bezig is,
vinden zowel kinderen als leerkrachten meer gelegenheid om te
communiceren en gezamenlijke activiteiten aan te gaan.
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Speelwerktijd
De kinderen kunnen tijdens de speelwerktijd m.b.v het keuzebord
kiezen uit de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computer/ digi- bord
Schilderen
Tekenen
Lees-/ luisterhoek
Stempelen
Water-/ zandtafel
Spelletjes
Puzzelen
Constructiemateriaal
Bouwhoek
Bouwtafel
Knutselen
Speelhuis

De leerkracht loopt door de klas en begeleidt. Nadat alle kinderen op
weg geholpen zijn, is er de mogelijkheid voor de leerkracht om met
een aantal kinderen in de kleine kring te gaan zitten. In de kleine
kring is het contact met de kinderen intensiever. Er kan een gesprek
worden gevoerd of taal- en rekenactiviteiten/
“werkjes” worden gedaan. De kinderen die aan het werk zijn in de
klas, mogen de leerkracht niet storen als er met de kleine kring
gewerkt wordt.
De leerkracht kondigt duidelijk aan wanneer er met de kleine kring
gewerkt wordt: draagt op dat moment een opvallende ketting om de
kinderen te helpen herinneren dat zij de leerkracht niet storen.
Tijdens de inloop wordt vanaf oktober geregeld met de kleine kring
gewerkt.
Op dat moment zijn de kinderen dus zelfstandig aan het werk. Als ze
hulp nodig hebben, kunnen ze hulp vragen aan de hulpjes van de week.
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Hulpjes van de week zijn groep 2 kinderen die aan het begin van de
week aan de groep voorgesteld worden.
Tijdens het werken ontwikkelen de kinderen diverse vaardigheden
zoals:
• Motorische vaardigheden: denk aan tekenen, vouwen, knippen
• Verstandelijke vaardigheden: puzzels, spelletjes e.d.
• Sociale vaardigheden: samenspel, overleggen
• Creatieve vaardigheden: knutselen, rollenspel, tekenen
De kinderen in groep 2 gaan in januari werken met een weektaak. Per
week krijgen de kinderen drie werkjes als opdracht, zij mogen zelf
bepalen wanneer zij deze activiteiten doen. Op deze manier wordt
gewerkt aan de taakgerichtheid, wat van belang is voor groep 3.
Eten en drinken
Halverwege de ochtend gaan de kinderen in de kring zitten om te
eten en drinken. De kinderen nemen dit zelf mee in hun rugtas.
Hierbij gaat het om fruit een broodje of één verantwoord koekje.
Wilt u erop letten dat uw kind niet teveel meekrijgt? Eén koekje
of broodje is genoeg. Fruit graag in kleine stukjes. Drinken is bv.
melk - vruchtensap - water.
Er kan ook gebruik worden gemaakt van schoolmelk, informatie
hierover kunt u op school krijgen.
Woensdag: Fruitdag voor de hele school!
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Bewegingsonderwijs
De kinderen hebben iedere dag bewegingsonderwijs.
Twee keer per dag spelen de kinderen buiten.
Op dinsdag gaan we naar Sportschool Bos aan de overzijde van de
school. De kinderen krijgen hier lessen in: dans, gym met
grootmateriaal, gym met klein materiaal en tuimellessen (voorloper
van judolessen). De lessen worden gegeven door Petra Bos. In de
Sportschool ligt een prachtige judomat waar de kinderen zonder
gymschoenen op gymmen. Gymschoenen zijn dus niet nodig zolang we
in deze Sportschool gaan sporten. De gymzaal van de Uilenburcht is
momenteel in gebruik als klaslokaal.
Als we niet gymmen, spelen we buiten. De kinderen kunnen spelen met
karren, fietsen, planken etc. Met mooi weer gaat de zandbak open en
kunnen de kinderen daar in spelen.
Muziek
Met de kinderen wordt er veel gezongen.
Naast het aanleren van liedjes besteden we ook
aandacht aan maat, ritme, dans- en
gehooroefeningen, stemoefeningen, instrumenten enz.
Engels
Op De Uilenburcht wordt vanaf groep 1 Engels gegeven.
Jonge kinderen leren de eerste beginselen van deze wereldtaal.
Zo leren we bijv. liedjes in het Engels en besteden we aandacht aan
het tellen en de kleuren. Per thema wordt de woordenschat in het
Engels uitgebreid.
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Verdere bijzonderheden:
Naam:
Het is prettig als er op de dingen die de kinderen mee naar school
nemen, zoals bekers en bakjes, tassen, laarzen etc. de naam van uw
kind vermeld staat.
Voorlezen:
Gedurende een aantal maanden in het schooljaar komen er vier
ochtenden in de week kinderen van de bovenbouw aan een klein
groepje kinderen voorlezen. Zij hebben hiervoor instructie gehad.
De boeken worden door de leerkrachten uitgekozen.
Techniek:
Groep 8 helpt de groepen 1/2 bij 6 technieklessen.
Technieken als:
-zwaartekracht
-magnetisme
-snelheid
-drijven en zinken
-tandwielen etc. komen aan bod.
Gedurende het schooljaar besteden we tijdens de inloop aandacht
aan technieken die zonder hulp door de kinderen uitgevoerd kunnen
worden.
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Sportdag:
Aan het eind van het schooljaar houden we onze sportdag.
Groep 8 begeleidt ons hierbij. Zij zetten het materiaal klaar,
begeleiden groepjes kinderen en ruimen na deze sportieve dag alles
weer op! De leerkrachten houden de regie, maar groep 8 voert de
organisatie uit. Zo leren zij een evenement organiseren.
Excursie’s :
Tweemaal per jaar gaan de groepen 1 en 2 op excursie.
Het aanbod bestaat uit iets cultureels en een uitstapje wat te maken
heeft met de natuur. Als ouder wordt u tijdig op de hoogte gebracht
wanneer deze uitstapjes zijn zodat u zich kunt op geven als
begeleider.

Verjaardagen:
Aan de vijfde en zesde verjaardag van uw kind wordt natuurlijk
aandacht geschonken in de klas. Bij het trakteren is het handig als u
even vraagt hoeveel kinderen er op dat moment in de klas zitten en
of er kinderen zijn met een allergie. Ouders zijn van harte welkom
om de verjaardag van hun kind mee te vieren van 8.45 uur tot
ongeveer 9.25 uur. Foto’s maken mag, maar wel voor eigen gebruik.
De foto’s mogen niet op facebook o.i.d. geplaatst worden i.v.m.
privacy van de leerkracht en de andere kinderen.
Er worden geen video opnames gemaakt.
Jongere broertjes en zusjes mogen alleen mee als zij het aankunnen
om rustig het feest mee te beleven.
De verjaardag van de leerkracht wordt samen met de andere
leerkrachten van de groepen 1 en 2 gevierd. We doen dan spelletjes
en maken er samen een gezellige dag van.
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Kleding
Bij het knutselen, schilderen en stempelen dragen de kinderen een
schort. Het kan echter altijd gebeuren dat er een vlek op de kleding
komt. Ook tijdens het buitenspelen lukt het niet altijd om schoon te
blijven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Ouderhulp
Om samen met de kinderen allerlei leuke dingen te organiseren
hebben wij regelmatig hulp nodig. Dit wordt aangegeven in de Info.
Vragen…
….mag altijd! Heeft u echter langere tijd nodig, dan is het prettig als
u even een afspraak maakt met de leerkracht.
In het blauwe bakje op het bureau van de leerkracht kunt u briefjes/
verlofaanvragen/ arts- tandartsbezoeken e.d. kwijt.
In de gang van iedere groep hangt een overzicht waarop u
B.S.O -/ overblijfdagen kunt noteren.
Nieuwsgierig geworden?
U kunt alvast een kijkje nemen op onze website:
www.bsuilenburcht.nl.
Foto’s kunt u echter nog niet bekijken i.v.m. privacy redenen. Eenmaal
op school krijgt u een wachtwoord en inlogcode voor “Ouderportaal”.
Hier vindt u foto’s op en de Info, ons informatieblad.

Wij wensen uw kind veel plezier toe op

De Uilenburcht!
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