
INFORMATIE
• Wanneer uw kind bij ons op school start met  

wennen ontvangt u via de mail een inlogcode  

voor Social Schools.

• Op de eerste vrijdag van de nieuwe maand wordt de 

nieuwsbrief via de mail en Social Schools verstuurd. 

Hierin vindt u alle belangrijke zaken die de komende 

periode zijn gepland. Mocht u de nieuwsbrief niet 

hebben ontvangen, geeft u dit dan aan bij de directie.

• De nieuwsbrief wordt altijd direct geplaatst op  

onze website: dekluft.meerwerf.nl

• U kunt natuurlijk ook altijd voor informatie bij de 

groepsleerkracht terecht. We stellen het op prijs  

als u deze stelt voor 08.30 uur of na 14.00 uur.  

Een afspraak maken kan altijd! 

BRENGEN & 
OPHALEN
Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren geopend en  

kunnen de kinderen naar binnen. Natuurlijk bent u  

in de gelegen  heid om nog even lekker samen een  

boekje te lezen, een rondje te lopen door de groep  

of om elkaar een uitgebreide knuffel te geven.

Om 14.00 uur eindigt de schooldag. U kunt uw 

zoon / dochter opwachten voor het hek van het 

kleuterplein aan de Lombokstraat.
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BEWEGEN: 
BINNEN & 
BUITEN
De kinderen hebben tweemaal op een dag  

een beweegmoment van ongeveer 45 minuten.  

De kinderen spelen iedere dag buiten op het  

kleuterplein. Tijdens het buitenspelen kunnen  

de kinderen gebruik maken van verschillende  

materialen, zoals karren, kleden, zandbak materiaal, 

klim- en klauter rekken. Bewegen is voor jonge 

kinderen erg belangrijk. Zij ontwikkelen hierbij de 

motoriek. Daarnaast leren kinderen om te gaan 

met sociaal -emotionele vaardigheden.

ZELFREDZAAMHEID 
& TOILETHYGIËNE
Wij vinden het heel fijn, wanneer er thuis extra aandacht wordt gegeven aan de zelfredzaamheid.  

Onder zelfredzaamheid verstaan wij bijvoorbeeld het zelf aan en uit kunnen kleden. Makkelijke  

speelkleding is voor uw kleuter het prettigst! Natuurlijk helpen wij bij moeilijke handelingen,  

zoals veters strikken en ritsen sluiten. Het is zeer gewenst dat u uw kind leert hoe te hande-

len bij het toiletbezoek. Zelf de billen afvegen (eerst droog oefenen helpt prima), door-

spoelen, de broek weer omhoog doen en handen wassen is heel fijn! Uw kind moet 

zindelijk zijn, wanneer hij / zij naar school gaat.

VERJAARDAGEN
Kleuters beleven hun verjaardag heel intensief! Sommige 

kinderen worden  gespannen en slapen slecht. Er gebeurt 

voor een vierjarige veel. Afscheid nemen van de peuter-

speelleergroep, waar ze hun verjaardag vaak al hebben 

gevierd en het starten in een nieuwe groep brengt veel 

nieuwe impulsen. Bij de viering van een verjaardag bent  

u natuurlijk van harte welkom! 

Overlegt u van te voren even met de groepsleerkracht 

over een geschikt moment op de dag. Een verjaardag 

mag gevierd worden. Wij vinden dat een traktatie niet 

per se gezond hoeft te zijn (dit mag natuurlijk wel). 

Wel vragen wij u na te denken over de grootte van de 

traktatie. U vindt regelmatig ideeën in de nieuwsbrief!

GYM
De kinderen krijgen een gymtas van school.  

Graag gymkleding meegeven van thuis. Een korte 

broek, T-shirt en gymschoenen met klittenband of 

elastiek is voldoende. Geen balletschoenen en graag 

alles voorzien van een naam. 

AFWEZIGHEID EN ZIEKTE
Mocht uw kind niet op school aanwezig kunnen zijn wegens ziekte, dokters-

bezoek of andere omstandigheden, dan willen wij graag bericht ontvangen. 

U kunt dit het beste voor schooltijd doorgeven (vanaf 08.00 uur), via het  

telefoonnummer 0223-613681. Voor bijzondere gebeurtenissen kunt u 

verlof aanvragen. U kunt hiervoor een formulier halen bij de directie. 

WELKOM
BIJ ONS OP
DE KLUFT
Opeens is het zover, uw kind mag naar de basisschool!

En wat zijn wij trots dat wij uw kind als leerling  

mogen ontvangen!  Maar, ‘hoe werkt het nu eigenlijk’  

op De Kluft?  

Van het vieren van je verjaardag, tot het bewegen 

op het plein en in de gymzaal. U leest het allemaal 

in deze handige ‘kleuterfolder’.

Mocht u toch nog iets willen weten of is iets niet  

duidelijk, laat het ons weten. Wij wensen u samen 

met uw kind veel lees- en voorbereidingsplezier 

en zien u binnenkort graag op school! 

 

Met vriendelijke groeten,

Het team van De Kluft

ETEN EN DRINKEN
Wij vinden een fitte en gezonde leefstijl belangrijk. Er zijn  

twee eet momenten op een dag. Rond 10.00 uur hebben we een 

‘tussendoortje’. En om 11.30 uur gaan wij lunchen. De kinderen 

krijgen eten en drinken mee van huis. Als tussendoortje en/of 

lunch kunt u denken aan groente, fruit, een wrap, een boterham, 

wat yoghurt en een navulfles of - beker voor water.

VOORDAT UW 
KIND 4 JAAR 
WORDT
De groepsleerkracht neemt zo’n 6 weken van te voren 

telefonisch contact met u op om een afspraak te maken 

rondom de start. De kinderen wennen meestal 6 tot 8 keer 

in de klas voordat ze 4 jaar worden. Het wennen is altijd 

van 08.30 - 11.30 uur. De kinderen ontvangen van 

ons een gymtas en een luizenzak.

 

 

WANNEER UW 
KIND 4 JAAR 
GEWORDEN IS
De kinderen bouwen de lengte van de schooldagen 

in samenspraak met de groepsleerkracht op. Vanaf 5 jaar  

is uw kind leerplichtig en moet hij / zij hele dagen  

naar school.


