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Weerestraat 70
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0226-451967
www.kelderswerf.nl
directie@kelderswerf.nl

Van harte welkom op De Kelderswerf
Beste ouders,
Uw zoon of dochter start in de kleutergroep op basisschool de Kelderswerf. Starten op de
basisschool
betekent een nieuwe stap in het leven van uw zoon of dochter. Ook voor u als ouder een nieuwe
periode met nieuwe ervaringen en nieuwe vragen. Antwoorden op veelgestelde vragen aan het
begin van de kleuterperiode hebben we samengebracht in dit informatieboekje. Een boekje met
voornamelijk praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroep, een
boekje om te bewaren.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Kelderswerf

Schooltijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.15 uur
8.30 uur - 12.00 uur
8.30 uur - 12.00 uur

13.15 uur - 15.15 uur
13.15 uur - 15.15 uur
13.15 uur - 15.15 uur
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Visie van de Kelderswerf
Op basisschool de Kelderswerf proberen wij het onderwijs zo in te richten, dat er voor de kinderen
van 4 t/m 12 jaar een doorlopende lijn ontstaat: alles moet op elkaar aansluiten. De vierjarigen die
onze school binnenkomen zijn allen verschillend en de één is verder in zijn/haar ontwikkeling dan
de ander. Wij spelen daarop in en zorgen ervoor dat uw kind een plaatsje vindt, in en sfeer van
geborgenheid en veiligheid.
Wij maken op onze school gebruik van de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Voor
de groepen 1 t/m 4 wordt ook wel de term basisontwikkeling gebruikt. Het is hier de basis van
opvoeding en onderwijs en gaat vooraf aan het onderwijs in de vak- en vormingsgebieden.
Ontwikkelingsgericht onderwijs richt zich op de bevordering van de ontwikkeling in de meest
brede zin. Hierbij zijn een aantal basiskenmerken voorwaarden om tot een goede, brede
ontwikkeling te komen. Deze voorwaarden zijn o.a. nieuwsgierig zijn, emotioneel vrij zijn en
zelfvertrouwen hebben. Aan deze aspecten wordt constant gewerkt.
Voor de praktijk betekent dit, dat het observeren en registreren van de activiteiten van de kinderen
in de kleuterbouw heel belangrijk is. Er wordt steeds meer kindgericht (adaptief) en minder
klassikaal gewerkt. Het spel van de kinderen neemt, vooral in de onderbouw, een belangrijke plaats
in.
In de kleutergroepen werken we vanuit thema’s, waarbij alle ontwikkelingsgebieden van de
kinderen zijn geïntegreerd. Hierbij worden de leerlijnen 4 tot 7 jaar van ParnasSys gebruikt m.b.t.
de tussendoelen. De leergesprekken worden in de grote kring (met de gehele groep) en in de kleine
kring (leerlingen die op hetzelfde niveau functioneren) gehouden. Hierdoor leren de kinderen op
hun eigen niveau en leren tevens omgaan met uitgestelde aandacht.
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Wat mag uw kind meenemen naar school?
●
●

●

De eerste keer/na iedere vakantie: Een gymtas met gymkleren en gymschoenen, beiden
voorzien van naam.
Iedere dag: een gezond hapje en drinken als tussendoortje rond 10.00 uur. Ook dit beiden
voorzien van naam. Graag niet teveel (½ beker drinken en een stukje geschild fruit of één
koekje is echt voldoende, waarbij de voorkeur uitgaat naar een stukje fruit).
Speelgoed van thuis wordt niet meegenomen. Er is voldoende speelmateriaal op school.

Binnenkomst
Op de Kelderswerf gaan de schooldeuren om 8.15 uur open. De kinderen doen hun jas in de
luizenzak bij hun eigen naamkaartje en gaan naar binnen. Deze luizenzak is te koop op school en
kost 3 euro. Hun tas zetten ze op de kapstok. Vanaf 8.15 uur start de inloop. Dit houdt in, dat de
kinderen in de klas hun beker en bakje opruimen en meteen een activiteit kiezen. U kunt tot 8.30
uur samen met uw kind een activiteit doen. Om uiterlijk 8.30 uur nemen alle ouders afscheid van
hun kind en starten de lessen. Elke ochtend beginnen we met de inloop. De kinderen die
binnenkomen mogen zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Op de dagritmekaarten kunnen de
kinderen zien wat de volgorde van de activiteiten is. De kaarten met de activiteiten geven structuur
aan de dag, de kinderen weten wat er komen gaat en wat er van ze wordt verwacht.
De overblijfkinderen spelen tussen de middag op het plein. Om 13.00 uur gaat het hek open en
kunnen alle kinderen naar binnen. Wanneer uw kind laarzen aan hee , wilt u dan pantoﬀels of
schoenen meegeven voor in de klas? Het brood voor het overblijven (indien nodig) blij in de tas
zitten.
Als de school uitgaat, brengen de leerkrachten de kinderen naar buiten. Daar staan de ouders, de
naschoolse opvang, oppas enz. te wachten.
De eerste dagen op school
Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij vier dagdelen komen wennen op de Kelderswerf. U
wordt ongeveer 6 weken van tevoren telefonisch benaderd door de leerkracht om hier een afspraak
over te maken. De eerste ochtend kunt u er zelf bij aanwezig zijn. Uw kind mag vanaf de eerste
oﬀiciële schooldag (dat is de dag, nadat uw kind vier jaar is geworden) meteen hele dagen naar
school. Als u of de leerkracht merkt dat dit nog teveel is, dan worden hier andere afspraken over
gemaakt.
Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang van 12.00 uur tot 13.00 uur wordt verzorgd door Olleke Bolleke
Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden voor de tussenschoolse opvang, dan kan dit via het
e-mailadres: info@ollekebolleke.nl
Zij kunnen u verder over informeren over de opvang, de tarieven en de betaalwijze.

Informatieboekje voor nieuwe ouders, 2020-2021

5

Hoe gaat het met mijn kind op school?
De eerste weken zal de leerkracht regelmatig vertellen hoe het met uw kind gaat op school.
Natuurlijk kunt u altijd met vragen terecht. Stel vragen het liefst na schooltijd, dan kan de
leerkracht hier rustig de tijd voor nemen.
Na drie maanden wordt er een gesprek gepland waarin de leerkracht vertelt hoe uw kind zich
ontwikkelt. We werken vervolgens met gespreksarrangementen. Samen met de leerkracht stelt u
na het drie maanden gesprek vast op welke wijze en frequentie u contact met elkaar gaat houden
m.b.t. de ontwikkeling van uw kind.
In januari en juni/juli krijgen alle leerlingen een rapportfolio mee. Bij de jongste kleuters is dit mits
zij al enige maanden op school zitten. Naar aanleiding van het rapportfolio worden facultatief ook
oudergesprekken gepland. Dit wordt d.m.v. de Parro app georganiseerd. Mocht u tussendoor
behoe e hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.
Zodra uw kind op school is, ontvangt u een inlogcode van het ouderportaal. Op deze manier kunt u
te allen tijde het dossier van uw kind inzien. In dit dossier kunt u de persoonlijke gegevens, de
gespreksverslagen en rapporten van uw kind vinden. Via onze website www.kelderswerf.nl kunt u
via de volgende stappen bij de uitleg van het ouderportaal komen: Home 🡪 links (bevindt zich
rechts onderaan in het scherm) 🡪 uitleg ouderportaal.
Uw zoon of dochter is ziek
Het is de bedoeling dat u ’s morgens voor 8.30 uur telefonisch of persoonlijk uw kind afmeldt.
Als de leerkracht ziek is, proberen wij zo snel mogelijk vervanging te regelen. Als dit niet lukt wordt
er een andere passende oplossing gezocht.
Gym in het speellokaal
Bij slecht weer gymmen we in het speellokaal. We gymmen in gymkleding.
Uw zoon of dochter neemt een tas mee met daarin een shirt en een broek
of een gympakje en gymschoenen (alles graag voorzien van naam). De
gymtas blij op school. Voor iedere vakantie wordt de gymtas
meegegeven om de gymkleren te wassen. De kinderen kleden zich zoveel
mogelijk zelfstandig aan en uit. U helpt uw zoon of dochter door te zorgen
voor “handige” schoenen en gemakkelijke kleding.
Buitenspelen
Wanneer het weer het toelaat spelen we ’s morgens en 's middags buiten. We zijn dan alleen met de
kleutergroepen op het onderbouwplein. We spelen met scheppen en emmers in de zandbak, met
karren en fietsen of we gaan touwtjespringen, voetballen, op de speeltoestellen of een ander spel
doen.
Naar het toilet
Op school gaan kleuters zelfstandig naar het toilet. U helpt uw kind door broeken met een
eenvoudige sluiting te kiezen. We hanteren een aantal afspraken over zindelijkheid:
●
●
●

●

Uw kind kan starten in de kleutergroep als het zindelijk is. Ook is het belangrijk dat uw kind
zijn/haar billen kan afvegen.
Er worden op de basisschool geen luiers gedragen.
Een ongelukje kan gebeuren. Er zijn droge kleren op school aanwezig. Bij een grote
boodschap in de broek kunnen de ouders gebeld worden om hun kind op te halen,
wanneer het erg vies is.
Is uw kind echt nog niet zindelijk, dan zal de leerkracht met u overleggen om de aanvang
op school met twee weken uit te stellen, zodat uw kind zindelijk kan worden. Na twee
weken proberen we het nogmaals. Dit kan herhaald worden indien zindelijk worden nog
niet gelukt is.
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Verlof aanvragen
Wanneer uw zoon of dochter niet op school aanwezig kan zijn, vragen wij u om hiervoor tijdig verlof
aan te vragen. De directie hee hiervoor een aanvraagformulier. Ook kunt u dit downloaden van
onze website.
De verjaardag
De vierde verjaardag van uw kind vieren we nog niet op de basisschool. Vaak wordt dit al op de
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gevierd. Ook is het voor een kleuter die net op school is
wel erg spannend om meteen zo midden in de belangstelling te staan. Als uw kind vijf jaar (of
ouder) wordt, vieren we dit wel op school. U mag hier als ouder in de kleuterbouw ook bij aanwezig
zijn van 8.30 uur tot 9.00 uur. Uw kind mag dan iets lekkers trakteren aan de klas. In de pauze mag
uw kind langs de andere meesters en juﬀen met zijn/haar verjaardagskaart.
De Carrousel
Vijf keer per jaar houden wij een Carrousel. De
kinderen treden dan op voor andere klassen. U bent
als ouder van harte welkom. Ook de opa’s, oma’s of de
oppas mag hierbij aanwezig zijn. Jongere broertjes en
zusjes zijn tevens welkom, mits ze op schoot blijven
zitten en zich goed stil kunnen houden. De data van de
Carrousel kunt u lezen in de Info.
Communicatie
Op school hechten we waarde aan een goede
communicatie met ouders en leerlingen. Na schooltijd
kunt u altijd even binnenlopen voor een kort gesprek
met de leerkracht of voor het maken van een afspraak. Veel communicatie vanuit school verloopt
digitaal, zodat we zo veel mogelijk ouders bereiken. Mocht u van mailadres veranderen, gee u dit
dan z.s.m. aan bij de administratie van school.
Op onze school staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. O.l.v. van het CPS zijn we bezig met
een driejarig traject om de ouderbetrokkenheid 3.0 goed gestalte te geven. Onze visie t.a.v.
ouderbetrokkenheid luidt als volgt:
1. Iedere leerling hee recht op een veilige en stimulerende leeromgeving, zowel thuis als op
school. Een goede samenwerking tussen leerkracht en ouder én een actieve bijdrage van
de ouder in het leerproces van het kind, zijn de sleutel tot succes.
2. Ouderbetrokkenheid betekent voor ons gelijkwaardige samenwerking en een open
communicatie tussen leerling, ouder en leerkracht. Werken vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid betekent een positieve stimulans voor de individuele ontwikkeling
van uw kind.
3. Wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en taken van zowel ouder als
leerkracht zullen in onderling overleg goed op elkaar worden afgestemd. Tevens zullen
deze tussentijds op basis van de leerbehoe e en talenten van uw kind worden bijgesteld.
4. Ouderbetrokkenheid 3.0 beoogt slechts één ding: een ideale leeromgeving voor uw kind,
ondersteund door onze gebundelde krachten als ouder en leerkracht!
NB. Met ouder wordt ouder(s)/ verzorger(s) bedoeld
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Inhakend op punt 3, verwachten wij als school dat de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen:
● Aanwezig zijn bij het startgesprek
● Naast het startgesprek nog minimaal 1 contactmoment per schooljaar hebben met de
groepsleerkracht(en) van hun kind(eren).
● Aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie (indien mogelijk, oppas en/of opa’s/oma’s zijn i.p.v.
ouders ook welkom).
● Aanwezig zijn op informatieve momenten met een onderwijsinhoudelijk thema.
● Aanwezig zijn bij de gesprekken in groep 7 en 8 m.b.t. de schoolkeuze voor het voortgezet
onderwijs.
Parro app
We maken gebruik van de Parro app. Zo kunt u goed en vlot op de hoogte gehouden worden door
de groepsleerkrachten. Ook kunnen we heel eenvoudig de leukste foto’s met u delen. Het is handig
als u deze app op uw smartphone installeert. De app is heel eenvoudig te downloaden via de app
store.
Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google play store op uw telefoon en/of tablet. Voor
computer of Windows Phone, ga naar https://talk.parro.com. Deze manier van communiceren
vervangt o.a. de voormalige telefoonpiramide. Als u de app niet op uw smartphone wilt installeren,
wilt u dan toch de uitnodiging van school accepteren? U ontvangt dan nl. een melding via uw
emailadres (hier kan enige vertraging in de berichtgeving zijn t.o.v. de app).
Wilt u meer weten?
Lees dan verder op www.parro.com.
Website
De website vindt u veel informatie over school, zoals:
(foto) verslagen van activiteiten, achtergrondinformatie, de schoolgids en diverse formulieren.
Info
Om de drie weken ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. Deze Info wordt per mail verstuurd op
donderdag. Hierdoor blij u op de hoogte van nieuws en aankomende activiteiten.
Nieuwsflits
Hierin wordt u geïnformeerd door de leerkrachten op groepsniveau op het gebied van:
● Belangrijke data
● Thema’s waarover gewerkt gaat worden
● Een terugblik op een thema of excursies
De Info en Nieuwsflits staan ook op de website: www.kelderswerf.nl
Schoolregels
Kinderen horen zich prettig te voelen op school. Voor hun plezier, maar ook om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. Een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat zijn daarvoor
essentiële voorwaarden.
In de loop der jaren zijn er diverse regels en afspraken gemaakt die voor onze leerlingen (en ouders)
gelden. Deze regels zijn terug te vinden in onze schooljaargids, die op de website geplaatst is.
Daarnaast maken alle groepen in het kader van de Vreedzame School in de eerste schoolweek
gezamenlijke groepsafspraken om de sfeer in de groep zo optimaal mogelijk te krijgen en houden.
De regels die vooral van belang zijn voor de jonge kinderen en u als nieuwe ouder zijn:
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Het schoolplein
Het is niet toegestaan op het schoolplein te fietsen (geldt ook voor de ouders en jongere broertjes
en zusjes).
's Middags mogen de kinderen niet vóór 13.00 uur op het plein komen, omdat het plein dan
bestemd is voor de overblijfkinderen en het voor de overblijfkrachten anders niet goed mogelijk is
toezicht te houden.
Jonge broertjes en zusjes
1. Hulpouders kunnen hun peuter alleen in overleg met school meenemen naar de
werkzaamheden op school waarbij zij assisteren.
2. Peuters mogen bij de carrousel kijken, mits ze voldoende stil gehouden kunnen worden, op
hun plaats blijven zitten en de kinderen op het toneel niet afleiden.
Met de fiets naar school
1. Veel kinderen komen op de fiets naar school, ook al wonen zij heel dicht bij school. Omdat
we maar een beperkt aantal fietsenrekken hebben, worden fietsen vaak op de standaard
gezet met het gevolg, dat ze gemakkelijk om kunnen vallen en beschadigd raken.
We hebben daarom afgesproken, dat op de dagen dat er door de desbetreﬀende groep
gegymd wordt en de kinderen die in de Dr. Lohmanstraat of verder wonen met de fiets naar
school mogen komen.
Veiligheid
1. Stepjes van thuis blijven buiten (of in de schuur) i.v.m. de bereikbaarheid en veiligheid
binnen het schoolgebouw.
2. Honden worden niet meegenomen op het schoolplein. Ook wordt ervoor gezorgd, dat de
honden niet bij de toegangsplaatsen van het schoolplein worden vastgemaakt.
3. Ouders met kinderwagens betreden de school via de bovenbouwingang en stallen de
kinderwagen bij de ronde muur. Zo blijven de gangen vrij voor in- en uitgaande
voetgangers.
4. School is wandelgebied. We zien er met zijn allen (team, kinderen en ouders), dat iedereen
zich hier aan houdt (m.n. het wandelen in de gangen).
Foto’s of filmopnames
Foto’s of filmopnames die tijdens schoolactiviteiten gemaakt worden door ouders/verzorgers zijn
alleen voor thuis en er wordt op gepaste wijze mee omgegaan. Deze beelden worden niet via social
media met derden gedeeld.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids, die jaarlijks bijgewerkt wordt en op
onze website terug te vinden is.

Wij wensen kinderen en ouders een goede en
plezierige schooltijd op de Kelderswerf toe!
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