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Welkom op de
Leidse Houtschool!
Uw kind gaat een start maken op de basisschool en dat is best heel spannend.
Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u als ouder is dit een hele stap! Om u alvast
wegwijs te maken binnen de kleutergroepen willen we u middels dit boekje een kijkje in
de dagelijkse gang van zaken geven. Mocht u na het lezen vragen hebben dan kunt u
daarvoor altijd bij de leerkracht van de groep terecht.

Intakegesprek & wenperiode
Ongeveer drie maanden voordat uw kind
de vierde verjaardag viert neemt een
leerkracht van de kleutergroep contact
met u op om een intakegesprek te plannen
na schooltijd. Voor dit gesprek nodigen wij
u en uw zoon of dochter uit, zodat jullie met
elkaar eens kunnen kijken in het lokaal en
er rustig de tijd is om kennis te maken met
elkaar. Wij vragen u voor het gesprek een
intakeformulier in te vullen die de leerkracht gebruikt om het gesprek voor te
bereiden. Tijdens dit gesprek is er voor u
ook alle ruimte om uw vragen te stellen.
Verdere wenmomenten worden tijdens
dit gesprek afgesproken.

4

De Leidse Houtschool

Tijdens de eerste wenochtend kunt u
ervoor kiezen de gehele ochtend of een
deel daarvan, aanwezig te zijn. Om uw
kind de gelegenheid te geven echt te
wennen kunt u dit in de loop van de
volgende wenmomenten afbouwen.
Als uw kind in december start is het
vanwege de drukke maand met diverse
activiteiten mogelijk de wenmomenten
vof de start te laten plaatsvinden in januari.
Start uw kind direct na de zomervakantie,
dan kan er in overleg met de leerkracht
vóór de vakantie een wenmoment
plaatsvinden. Als u na de zomervakantie
besluit om eerst nog een aantal momenten
uw kind te laten wennen, dan is dat

natuurlijk prima. Dit soort afspraken maken
we met elkaar tijdens het intakegesprek.
De ervaring leert dat als kinderen vier jaar
zijn en starten op school dat dat veel
energie kost, al die nieuwe indrukken.
Daarom is er nog ruimschoots de mogelijkheid om thuis te blijven in de middagen als
blijkt dat het naar school gaan veel energie

vraagt van uw kind. Ons advies is ook dat
als het mogelijk is de eerste twee weken te
beginnen met enkel de ochtenden naar
school.

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45 uur tot 11.45 uur - 12.45 uur tot 15.00 uur
Woensdag:
08.45 uur tot 12.30 uur.
Elke ochtend gaat om 8.35 uur de deur aan
de kant van het grote plein open en kan
iedereen naar binnen. Wij starten om 8.45
uur.

Ochtendstart in de
kleutergroep
De leerkracht van uw kind heeft voorafgaand aan het eerste wenmoment al met
u gesproken tijdens het intakegesprek.
Bij binnenkomst krijgt uw kind een plekje
voor de jas en tas aan de kapstok. In de tas
moet iets te eten en drinken zitten voor
tijdens de kleine pauze. Vervolgens staat
in de kring de stoel voor uw kind al klaar
voorzien van zijn of haar naam. De dag kan
beginnen. In de groep hangen dagritme
kaarten waarop alle kinderen kunnen zien
welk onderdeel van de dag aan de beurt is.
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Ochtendkring
In de groep staat de stoel al klaar in de
kring, er liggen boekjes op tafel waar uw
kind van kan kiezen om te bekijken.
De leerkracht begroet alle kinderen.
Het samen boekjes bekijken met de ouders
laten we graag voor thuis. In de groep
bekijken de kinderen zelfstandig de boeken
tijdens de ochtendkring. Naast de
leerkracht zitten kinderen die bij toerbeurt
helpen met allerlei dagelijks terugkerende
klusjes. Om 8.45 uur start de les. In de kring
openen we de dag met trefwoordverhalen
en liedjes. Tijdens kringmomenten hebben
we kringgesprekken, wordt er voorgelezen
en komen er allerlei spelletjes aangaande
rekenen en taal aan de orde. Tevens komt
drama aan bod en er wordt gezongen, al dan
niet met instrumenten. Ook geeft de
leerkracht vanuit de kring instructie over
de geplande speel/werkles.

IPC en Early Years
De Leidse Houtschool is een IPC school.
Dit houdt in dat wij gebruik maken van het
International Primary Curriculum.
Voor de kleuters is er het International
Early Years Curriculum (IEYC).
IEYC is gebaseerd op kenmerken van de
ontwikkeling van het kind in de kleuterfase.
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Binnen onze kleutergroepen hanteren wij
als uitgangspunt dat een rijke leeromgeving
ondersteunend is aan de brede ontwikkeling van het kind. Daarvoor is het belangrijk
om bij ieder thema samen met de kinderen
te werken aan het opbouwen van de
leeromgeving. Die gezamenlijkheid zorgt
ervoor dat kinderen zich medeverant
woordelijk gaan voelen en leren zorgdragen
voor de omgeving. Het onderzoeken,
leren en ontdekken van de kinderen wordt
vastgelegd op de leerwand. Deze leerwand
biedt de kinderen inzicht in hun eigen
leerproces en u als ouder een mooi kijkje in
wat er in de klas speelt.

Spelen en werken

Eten en drinken

Tijdens het spelen/werken worden de
kinderen uitgenodigd om met verschillende
activiteiten en speelleerplaatsen aan de
slag te gaan. Daarnaast worden er ook
creatieve opdrachten aangeboden of
opdrachten met ontwikkelingsmateriaal.
In de kleutergroepen maken we gebruik van
het Digikeuzebord. Ieder kind heeft een
naamkaartje om op het keuzebord te
hangen bij de gekozen activiteit.

Halverwege de ochtend wordt er gezamenlijk
iets gegeten en gedronken. Dit doen we in
de kring, nadat de tassen hiervoor van de
kapstok zijn gehaald. Er wordt een lied
gezongen en daarna even heerlijk gegeten.
Wilt u rekening houden met het feit dat
deze pauze ongeveer een kwartier duurt,
iets kleins te eten en drinken is voldoende.

In de groep zijn verschillende vaste
speelleerplaatsen en kasten met ontwikkelingsmateriaal te vinden. De verschillende
speelleerplaatsen sluiten aan bij het
thema dat er op dat moment is.
De vaste speelleerplaatsen vanuit IEYC zijn:
	Bouwplaats
	Huisplaats
	Zand/waterplaats
	Informatieplaats
	Ontdekplaats
	Atelier

Speellokaal en Gym
Kleuters hebben behoefte aan veel
beweging. In het rooster is daar dagelijks
ruimte voor. We maken tijdens de schooldag
soms gebruik van het speellokaal.
Dit kan zijn in verband met minder goed
weer, maar we bouwen ook specifiek
gekozen momenten in: iedere woensdag
krijgen de kleuters een gymles van meester
Ardi (vakdocent gym). Op die momenten
gymmen we met klim- en klautermateriaal,
doen we een spelles of een gymles met
klein materiaal, zoals ballen, pittenzakken,
matten enz. Tijdens de momenten in het
speellokaal gebruiken we gymschoenen.
Wij vragen u deze mee te geven naar
school, waarna wij ze op school bewaren.
Deze schoenen zijn het meest geschikt als
de zool stroef is en een eenvoudige sluiting
heeft. Meestal wordt gekozen voor
klittenband of schoenen met een elasti-
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spelen, doen we dat dagelijks in de ochtend
en in de middag. Samen spelen met karren,
op het klimrek, touwtje springen met de
leerkracht of heerlijk een rollenspel spelen
biedt kleuters de mogelijkheid tot ontwikkeling op allerlei gebieden. Op ons eigen
kleuterplein is genoeg materiaal
beschikbaar voor kinderen van deze
leeftijd. Ook tijdens speelmomenten bij het
overblijven op school tussen de middag,
maakt de TSO samen met de kleuters
gebruik van dit plein.

Verjaardag vieren

sche sluiting. Veterschoenen zijn hiervoor
minder geschikt. Tijdens een spelles doen
we dikke truien uit en we gymmen in
onderbroek en hemd. Leerkrachten helpen
graag bij een lastige sluiting of een veter
die gestrikt moet worden, maar het blijkt
dat kinderen vrij zelfredzaam zijn in het
uit- en aankleden.

Buiten spelen
Op vele momenten in alle seizoenen spelen
de kleuters buiten. Als de weersomstandigheden het maar even toelaten om buiten te
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Jarig zijn op school is een feest! We vieren
dit in de groep met de kinderen vanaf het
moment dat ze vijf jaar worden.
De jarige wordt in de loop van de ochtend
toegezongen, krijgt een versierde hoed en
mag de groep trakteren. Wilt u de traktatie
klein houden. Op een gekozen kaart
schrijven alle leerkrachten een felicitatie.

Toiletbezoek
We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is
als het naar school gaat. Soms komt het
voor dat kinderen een `ongelukje` hebben.
Dit is niet erg, er is reservekleding op
school. Wilt u de geleende kleding thuis
wassen en weer meebrengen naar school?
Zo blijft de voorraad op peil.

Overblijven op de Leidse
Houtschool verzorgd door
Boter, Kaas en Overblijf
Vanaf het moment dat uw kind naar
school gaat, kan uw kind op school
overblijven in de middagpauze. De
kleuters eten in hun eigen lokaal met hun
eigen leerkracht. Voor of na het eten gaan
zij 30 minuten buitenspelen met de TSO.
U kunt kiezen voor een vast contract of
flexibel. Wilt u meer weten
over de overblijf, of uw kind
inschrijven kijk dan op
www.boterkaasenoverblijf.nl.

Informatiestroom
Elkaar informeren is belangrijk binnen onze
school. Wij proberen langs vele wegen met
u in contact te blijven over de dagelijkse
gang van zaken. Wij kennen hiervoor de
volgende mogelijkheden:
	In deze folder vindt u alle informatie die
goed is om te weten bij de start bij ons
op school. Ook is er zoals eerder
geschreven het intakegesprek voordat
uw zoon of dochter vier jaar wordt.

Uitstapjes en ouderbegeleiding
Jaarlijks zijn er in de kleutergroepen
uitstapjes gepland en wordt er graag een
beroep gedaan op de hulp van ouders.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te
houden met het plannen van momenten
waarop veel ouders beschikbaar zijn.
Tevens kondigen we uitstapjes indien
mogelijk, ruimschoots van te voren aan.
Er is een tweetal aandachtpunten als u
begeleidt tijdens uitstapjes. Allereerst wordt
uw kind altijd ingedeeld bij u in de auto als
we gebruik moeten maken van vervoer en u
zich daarvoor heeft opgegeven. Vervolgens
kunnen jongere broertjes en zusjes niet mee
tijdens activiteiten als u begeleidt.
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	Ongeveer zes weken nadat uw kind op
school is ingestroomd, maakt de
leerkracht een afspraak voor een
gesprek. Dit gesprek is bedoeld om
de eerste schoolperiode van uw kind te
bespreken en vragen van uw kant te
beantwoorden. Dit gesprek duurt
ongeveer 15 minuten.
	Na het 6 weken gesprek wordt u in de
gelegenheid gesteld alles aangaande
uw kind te bespreken met de
groepsleerkracht tijdens de jaarlijkse
oudergesprekken welke in de kalender
worden aangekondigd. U krijgt hiervoor
een uitnodiging.
	Mocht u de behoefte hebben buiten de
daarvoor bestemde oudergesprekken
met de leerkracht van uw kind te
spreken, dan is daar gelegenheid voor.
U kunt hiervoor een afspraak maken
met de leerkracht na schooltijd.
	De communicatie tussen ouders en
school verloopt onder andere via
Schoudercom. Schoudercom is een
digitale omgeving waar alle ouders van
de Leidse Houtschool voor worden
uitgenodigd. Op Schoudercom zijn alle
klassen, leerlingen, leerkrachten en
ouders bereikbaar.
Belangrijke informatie wordt via
Schoudercom gecommuniceerd.
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Ook zijn er op Schoudercom blogs te
vinden waarin leerkrachten laten zien
wat er is de klassen is gedaan.
Tevens bevat Schoudercom een
kalender waarin alle belangrijke
activiteiten, studiedagen, vakanties
van dat schooljaar zijn opgenomen.
E
	 en wekelijkse nieuwsbrief via
Schoudercom om u te informeren
over het laatste nieuws.
	De schoolgids is te vinden op onze
website: www.leidsehoutschool.nl

Kriebelbeestjes
Het komt voor dat kinderen luizen hebben.
Dit is een ongemakkelijk te weren beestje
in de school. We gaan ervan uit dat ouders
melding maken bij de groepsleerkracht
van het feit dat hun kind hoofdluis heeft.
Het gezamenlijk informeren maakt
bestrijden effectief.

	De groep start met de kring om 8.45 uur,
wilt u tijdig afscheid nemen van uw kind
als de wenperiode voorbij is.
	We spreken met de kinderen af dat
ze geen speelgoed mee naar school
nemen. Er raakt soms iets kwijt of gaat
kapot. Natuurlijk maken we na een
verjaardag of na Sinterklaas graag een
uitzondering hierop. Een troostknuffel,
ook na de wenperiode, is natuurlijk
onmisbaar en welkom op school.

Na verloop van tijd blijkt vaak deze
knuffel niet meer nodig in de groep.
O
	 m veel drukte in de gangen te
voorkomen mag u uw kind na schooltijd
buiten opvangen. De leerkracht wacht
samen met de kinderen totdat iedereen
is opgehaald.
	Gaat uw kind na schooltijd mee met een
begeleider van de BSO, dan horen wij
dat graag van u.

Informatie over algemene zaken aangaande de school en over de andere
groepen, kunt u vinden in de schoolgids op www.leidsehoutschool.nl
Wij wensen u en uw kind een hele fijne tijd toe op de Leidse Houtschool!

Praktische zaken
	Ziekmelden/afmelden graag ‘s ochtends
voor 8.45 uur via Schoudercom.
Telefonisch ziekmelden is ook mogelijk.
Het telefoonnummer is 071-5190808.
	Fietsen op het plein of op het voetpad
rondom de school is niet wenselijk in
verband met de veiligheid. Hierin geldt…
“goed voorbeeld doet goed volgen”

Informatiefolder kleutergroepen

11

DE LEIDSE HOUTSCHOOL

info@leidsehoutschool.nl
www.leidsehoutschool.nl
Adriaan Pauwstraat 1
2334 CG Leiden
071 519 08 08

