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Welkom op SWS de Vlieger 
 
Deze informatie is bedoeld voor (toekomstige) ouders die belangstelling hebben om 
hun kind naar SWS de Vlieger te laten gaan. U kunt hier lezen over onze werkwijze bij 
de kleuters. Wij hopen dat u de informatie met plezier zult lezen.  
 
Schooltijden:  
Elke dag van 8.30 – 14.00 uur. We maken gebruik van het 5-gelijke dagen model. Dit 
houdt in dat de kinderen op school lunchen. Elke ochtend gaat om 08.20 uur de deur 
open. We starten de schooldag met een inloop. Bij binnenkomst hangen de kinderen 
hun jas op en hangen hun tas aan hun stoel. Om 8:30 uur is iedereen dan bezig met 
de activiteiten die we hebben klaargezet voor de kinderen. Om 14:00 is de schooldag 
ten einde en lopen we met de kinderen naar buiten. 
 
Teamleden 
Directeur: Hiltje Ketelaar 
Leerkrachten groep 1 en 2: 
Juf Tanja, juf Brenda en juf Gertrude 
 
Wenperiode 
Voordat een kind officieel op school komt hebben we er op de Vlieger voor gekozen 
dat uw kind 3 dagdelen mag meedraaien in de groep. Twee maanden voor de vierde 
verjaardag neemt de leerkracht contact met u op en maken we een afspraak om na 
schooltijd te komen kennismaken. We laten u en het kind de groep zien en praten 
eventuele bijzonderheden door. Daarbij spreken we de 3 wenmomenten af.   
Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14 uur. Voor wat betreft de schooltijden, gaan 
we in overleg met u als ouders om te kijken wat uw kind aankan.  
 
De eerste paar keer op school 
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij de dag na zijn/haar verjaardag voor het eerst 
officieel naar school. Er zijn een paar uitzonderingen:  

• In de maand december laten we nieuwkomers niet instromen of meedraaien. De drukte 
die de decembermaand met zich meebrengt zorgt niet voor de optimale omgeving voor 
uw kind om in een nieuwe groep te kunnen wennen.  

• Dat geldt ook voor de maand juli, de laatste weken voor de zomervakantie.  
 

De eerste schooldag kan spannend zijn voor zowel het kind als de ouder. Kom daarom 
de eerste keer gezellig met uw kind de klas in en zoek samen naar zijn of haar stoeltje. 
Maak het afscheid echter niet te lang; dat is gemakkelijker voor uw kind.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Zelfredzaamheid  
Is uw kind 4 jaar, dan begint er een compleet nieuwe fase: je mag naar de basisschool. 
De ervaring leert dat het voor de kinderen vaak erg wennen is. Maar voordat uw kind 
daar van start gaat, is het handig als hij/zij een paar dingen onder de knie heeft en 
daar kunt u hem/haar bij helpen. Er zijn een aantal dingen die fijn zijn als uw kind die 
min of meer onder de knie heeft voor een prettige start in de kleutergroep. We lichten 
ze hieronder toe:   
 

1. Zichzelf aan- en uitkleden   
Het is fijn als uw 4-jarige zichzelf kan aan- en uitkleden én zelf de schoenen kan 
aandoen. Oefen hiermee een paar weken voordat het in groep 1 gaat beginnen. Pak 
het in etappes aan, u helpt uw kind met de broek en trekt zelf het shirt aan.   
Kan uw kind nog geen veters strikken dan? Geen ramp, dat komt vanzelf wel. 
Klittenband- of instapschoenen zijn dan prettig om aan te hebben.    

 
2. Jas aan en weer uit   

In groep 1 en 2 wordt er vaak buiten gespeeld. Vaak meerdere keren per dag. Het is 
dus handig als het kind zelf de jas kan aan- en uittrekken en de rits vast kan 
maken. Zeker als het slecht weer is. Vaak wordt dit al op de peuterschool of op de 
crèche geleerd. Maar mocht uw kind het nog niet onder de knie hebben, oefen het 
thuis door het zelf te laten doen.   
 

3. Knippen en prikken   
Tekenen, knippen, prikken, verven, borduren…. In groep 1 en 2 wordt er veel 
geknutseld. Er wordt niet verwacht dat uw kind alles al kan, maar het is wel prettig als 
uw kind met een schaar en prikker kan omgaan. Dat hij/zij het in ieder geval al in 
handen heeft gehad en weet hoe het werkt. Om uw kind alvast een beetje voor te 
bereiden: laat het wat snippers knippen of in papier prikken. Figuurtjes knippen of 
precies langs de lijntjes prikken, leert hij/zij in groep 1.   

 
4. Zindelijkheid   

In de groep staan 2 wc-tjes waar een kaartje ‘bezet’ in gezet kan worden. Er wordt in 
principe verwacht dat de kleuters zelfstandig naar de wc gaan en zichzelf kunnen 
redden. Oefen daar van tevoren mee, vooral met afvegen. Een ongelukje kan 
natuurlijk gebeuren, stop daarom voor de zekerheid reservekleding in het rugzakje van 
uw kind. De kinderen worden altijd extra gewezen op het toiletgebruik tijdens het fruit 
eten en de lunch. Natuurlijk helpen wij als het door omstandigheden niet lukt (nieuwe 
riemen en knopen dichtmaken). We motiveren de zelfstandigheid. 

 
De vermoeidheid slaat toe   
Van al die nieuwe indrukken, is het niet gek als je kind moe thuiskomt. Het is meestal 
niet erg als u uw kind een middagje thuishoudt. Tot de leeftijd van 5 jaar (het moment 
dat het kind leerplichtig is) is hiervoor waar nodig enige ruimte. Als u of wij zien dat uw 
kind vermoeid is, dan gaan we graag met u in overleg over aangepaste schooltijden.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gymnastiek:  
Dinsdag hebben we gymnastiek in de gymzaal van een vakdocent. 
Gymkleding: gymschoenen met een stroeve zool. Het liefst zonder veters, maar met 
elastiek of klittenband  zodat de kinderen  de schoenen zelf aan kunnen doen. Je kunt 
het aantrekken van de gymschoentjes alvast thuis oefenen. Wilt u er rekening mee 
houden dat de kinderen zelf hun tas mee nemen naar de gymzaal? De gymtas mag 
op school aan de kapstok blijven hangen. Op dagen dat het regent en we niet naar 
buiten kunnen gaan, kunnen we gebruik maken van het speellokaal naast de klas. Het 
is handig voor uw kind wanneer het op de dinsdag gemakkelijke en lekker zittende 
kleding aan heeft.  
 

Pauze:  
In de ochtendpauze wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. Wilt u alle bekers 
en bakjes voorzien van naam? We stimuleren op school gezond eten en drinken. We 
zien daarom liever geen koek of snoep, maar fruit en groente. Tijdens de lunch eten 
en drinken we net als in de pauze gezamenlijk in de kring. Ook voor deze bekers en 
bakjes graag de naam noteren.   
 
Meenemen speelgoed:  
Voor kinderen is het leuk om speelgoed van thuis mee te nemen merken we. Helaas 
is uit ervaring gebleken dat dit weleens voor problemen zorgt. Het raakt kwijt of gaat 
kapot. Op school is er genoeg materiaal om mee te spelen. Geeft een knuffel uw kind 
een gevoel van veiligheid, overleg dan even met de leerkracht. 
 
Methodes en werkwijzen 
 
Spelenderwijs leren, structuur en regelmaat staan centraal in groep 1 en 2. In de klas 
hangen hiervoor dagritmekaarten die de structuur van de dag aangeven. Er is 
bijvoorbeeld een kaart voor circuit, eten en drinken, buitenspelen en voor de kring. 
Kinderen kunnen zo volgen wat er in de klas gebeurt.  
 
 
Binnenkomst 
Bij binnenkomst staat de kring klaar en hangen de kinderen hun tas aan hun stoel. We 
beginnen de dag met een inloop: een circuit dat bestaat uit verschillende tafels met 
materialen waar de kinderen mee aan de slag gaan. Elke dag volgt het groepje 
kinderen een andere activiteit. Er is 1 activiteit die onder begeleiding van de leerkracht 
staat: het instructiegroepje. De andere kinderen zijn zelfstandig en met elkaar aan het 
werk. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Wij besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en aan de 
groepsvorming. We maken hiervoor gebruik van de methode “Kwink”. Deze methode 
biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke 
inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Het helpt ons bij het creëren van een 
prettige en veilige sfeer op school.   
Thermometer: 
We proberen in en om onze school een sfeer te scheppen waar ieder kind zich veilig 
voelt (kan voelen). We willen een open communicatie tussen kinderen onderling en 
tussen kinderen en leerkrachten. Met een knijper heeft ieder kind de mogelijkheid om 
op de thermometer in de klas aan te geven hoe zijn of haar welbevinden is. Dit kan 
leiden tot meer begrip voor elkaar.  



 
Zonnetje van de week: 
In alle groepen wordt er iedere week een ander kind positief benaderd door de rest 
van de groep. We benoemen alle goede eigenschappen en presenteren dit aan het 
desbetreffende kind. De bedoeling is dat we stil staan bij elkaars kwaliteiten en dat 
ieder kind positief in de belangstelling komt te staan. Staat uw kind in het zonnetje, dan 
krijgt uw kind een kastje mee naar huis. In dit kastje mogen spulletjes die uw kind mag 
presenteren aan de klas. Op de achterkant van het kastje staat de uitleg. Elk kind komt 
gedurende het schooljaar een keer aan de beurt. 
 
Spel en spelen:  
Iedere dag is er voor de kinderen gelegenheid om te spelen in hoeken. Wij gaan ervan 
uit dat kinderen leren door te spelen. Kinderen kunnen dit onder andere op het 
Digikeuzebord aangeven. Het digikeuzebord is een programma op de computer. De 
kinderen kunnen zelf zien waar plek is om te spelen en slepen hun eigen naam 
ernaartoe. Dit geeft structuur en duidelijkheid en de kinderen kunnen er goed 
zelfstandig mee werken. Wij werken in de kleutergroep thematisch. Samen met de 
kinderen proberen we bij ieder thema de hoeken aan te laten sluiten. Zo hebben we 
een huishoek die bijvoorbeeld ingericht kan worden als werkkamer van Sint en een 
winkelhoek die we het gehele jaar door kunnen aanpassen aan het thema. Ook worden 
er specifieke taal- en rekenhoeken ingericht.  
 
Weektaken:  
In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met weektaken. We werken vanuit doelen en 
leerlijnen gerelateerd aan het thema. Op het planbord in de kring is te zien wanneer 
ieder kind gaat werken aan zijn taak.  In groep 1 wordt dat uitgebouwd naar 2 
weektaken. In groep 2 zullen de kinderen 3 taken krijgen. De taak kan bestaan uit een 
knutselopdracht, een vouwwerkje, een tekening maken in teken- tekstschrift, werken 
met ontwikkelingsmateriaal of een bepaalde opdracht uitvoeren in één van de hoeken.  
 
Onderbouwd: 
In deze groep werken wij met het leerlingvolgsysteem Onderbouwd. De leerlijnen zoals 
die landelijk zijn vastgesteld vormen de basis van Onderbouwd. Het zorgt ervoor dat 
de kinderen gericht met verschillende doelen werken. De doelen zijn er op het gebied 
van beginnende gecijferdheid, beginnende 
geletterdheid en motoriek. Elke week zullen 
er nieuwe doelen centraal staan en zullen de 
doelen worden geëvalueerd. De doelen 
worden op verschillende manieren 
aangeboden en op verschillende niveaus; in 
de hoeken, tijdens spel, tijdens de inloop, 
buitenspel en kringmomenten. De 
leerkrachten houden d.m.v. observaties goed 
bij welke doelen de kinderen wel/niet 
beheersen.  
Ouders krijgen een uitnodiging via de mail. 
Daarmee kunt u inloggen in Onderbouwd. In 
februari en aan het eind van het schooljaar 
heeft u inzage in het  ontwikkelingsverloop van uw kind. Dit zullen we ook gebruiken 
tijdens het oudergesprek. Daarnaast kunt u als ouder zien met welk thema we bezig 
zijn en staan er ouderlessen open. Er zijn kinderen die het erg leuk vinden om thuis 
ook af en toe aan het thema te werken. Tijdens de thuiswerkperiode hebben we hier 
ook gebruik van gemaakt. Wanneer u geen mail ontvangt of wanneer het gebruik 
ervan niet lukt dan horen we het graag.  



 
 
Zorg 
De ontwikkeling van de kinderen houden we goed in de gaten. Sommige kinderen 
hebben behoefte aan extra begeleiding of meer uitdaging naast het vaste programma. 
Voor deze leerlingen kijken de leerkrachten en de intern begeleider naar ‘onderwijs op 
maat’. We doen dit altijd in overleg met u als ouder/verzorger. Aan het begin van het 
schooljaar nodigen we u uit voor een startgesprek. We willen dan vooral graag van u 
weten hoe het met uw kind gaat en wat uw kind bijvoorbeeld nodig heeft voor een 
goede sociaal- emotionele ontwikkeling. De overige gesprekken gaan over de gehele 
ontwikkeling. Vanaf eind groep 1 krijgt uw kind een rapport mee naar huis.  
 
Taal 
We werken veel met prentenboeken, lezen voor en maken gebruik van een verteltafel. 
Er komen regelmatig auditieve oefeningen aan bod die de leesvoorwaarden ten goede 
komen.  
We maken gebruik van de lettertafel en letterkastje. Tijdens het werken aan een thema, 
dat meestal 3 weken duurt, komt er ook een letter centraal te staan. Alle kinderen 
mogen gedurende die weken iets meenemen van huis wat begint met de letter waar 
we over werken. De kinderen mogen dat bij het letterkastje leggen (het liefst met een 
naam op het voorwerp). We maken er letterwerkbladen bij en visualiseren de letter: 
kleien, versieren, uitknippen, nabouwen zijn bijvoorbeeld oefeningen. Ook staat het 
verklanken van de letter centraal. Door veel met taal bezig te zijn, worden de kinderen 
gestimuleerd en enthousiast gemaakt voor boeken, letter en lezen.  
 
Wij adviseren ouders dan ook thuis dagelijks voor te lezen!  Lid worden van de 
bibliotheek is bijvoorbeeld gratis. Wanneer we met letters bezig zijn spreken we de 
letters fonetisch uit. Bijvoorbeeld: r uitspraak rrrrrrrr (dus niet -er).  
 
Onderstaande letters zijn de letters zoals we die gebruiken in groep 1 en 2 en bij de 
start van groep 3. Wanneer uw kind zijn of haar naam wil leren schrijven adviseren we 
u deze letters te gebruiken.  

 
 
 
 
 
 

 



 
Rekenen 
We werken met heel veel verschillende activiteiten. Cijferkennis, symboolherkenning 
en dit kunnen koppelen aan hoeveelheden, splitsingen kunnen maken, telrij op kunnen 
zeggen etc.  
Daarnaast vormen meten en meetkunde een belangrijk aspect. Het heeft betrekking 
op ordenen, vergelijken, kritisch kijken, afpassen met lengte, inhoud, gewicht en 
oppervlakte. Ook tijd hoort erbij. Bij ieder onderdeel hoort een handpop. Zo hebben we 
Sjoerd de telwoerd die met ons gaat tellen en Hennie de Hen houdt van splitsen. Mien 
de meetmuis wil graag alles meten en tante Truus houdt van ordenen. Het spreekt de 
kinderen erg aan om vanuit die invalshoek met doelen te werken. Ze zijn betrokken en 
letten goed op.  
 

Motoriek 
U zult ons vaak horen over de motoriek. Motoriek is alles wat met bewegen te maken 
heeft. In de kleuterleeftijd is dit een zeer belangrijke fase. Kinderen ontdekken zichzelf 
en de ruimte om hen heen. Ze leren huppelen, hinkelen, lef tonen,  
uithoudingsvermogen tonen etc. We spelen veel buiten. Ook fijn motorisch zijn de 
kinderen bezig: pengreep, schaarhantering, prikken, handspelletjes etc. Dit vormt een 
belangrijke basis om uiteindelijk vlot te kunnen schrijven. 
 
En verder: 
 
Maatjes:  
In de klas heeft ieder kind een maatje toegewezen gekregen om de zelfstandigheid en 
behulpzaamheid te bevorderen. Kinderen leren zo om hulp te vragen aan hun 
klasgenoten maar ook om een ander te helpen.  
 
Jarig:  
Als één van de kinderen jarig is, maken we daar een leuk feestje van in de klas. We 
zingen de jarige toe, versieren de taart op het digibord en steken de kaarsjes aan op 
de verjaardagstaart. We zien graag dat u van tevoren met de leerkracht bespreekt op 
welke dag u de verjaardag wilt vieren. In de verjaardags-kring mag de jarige ook 
trakteren. Het liefst zien wij een gezonde traktatie. En we willen u erop wijzen dat de 
traktatie niet overdadig hoeft te zijn! De jarige mag vervolgens met 2 gekozen 
klasgenoten de klassen rond om de juffen en meesters te trakteren. We zien graag dat 
uitnodigingen voor een feestje niet op school worden uitgedeeld.  
 
Allergie: 
Als uw kind ergens allergisch voor is dan willen we dat graag weten.  
     
Regels:  
Regels zijn belangrijk voor kinderen. Kinderen vinden het fijn om te weten waar ze aan 
toe zijn. Aan het begin van het schooljaar starten we met de gouden weken. In deze 
periode wordt aandacht besteed aan hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. De 
kinderen worden betrokken om mee te denken over regels in de klas. Deze regels 
komen duidelijk zichtbaar te hangen in de groep. Halverwege het schooljaar in januari 
beginnen de zilveren weken waarin we de regels over omgang met elkaar weer 
opfrissen.  
 
 
 
 
 



 
 
Hoofdluis: 
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Op welke dag 
dat is wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief. 
 
Naar huis: 
Kinderen die na schooltijd gebruik maken van de BSO worden na schooltijd 
opgehaald door de begeleidsters.  We vinden het belangrijk dat u de vaste 
opvangdata doorgeeft aan één van ons, zodat wij uw kind goed kunnen begeleiden 
naar de BSO-begeleidsters. Graag horen we het ook wanneer u hiervan incidenteel 
gebruik maakt.  
 
Bij ziekte: 
Wanneer uw kind ziek is horen we krijgen we graag hierover van u een berichtje. U 
kunt hiervoor bellen met school, het liefst voor schooltijd.  
 
 

 

 

Informatie vanuit de school: 
Ouders kunnen zich inloggen op het ouderportaal van De Vlieger: Mijnschool. 
Wanneer uw kind 4 wordt krijgt u een inlogcode toegestuurd per mail.  
Op het ouderportaal staat veel informatie, tevens de wekelijkse nieuwsbrief. Ook 
plaatsen we regelmatig foto’s op het ouderportaal en kunt u dus meekijken.  
 
Contact met de leerkrachten: 
Met vragen kunt u altijd bij ons terecht. We kunnen een afspraak maken na schooltijd. 
Geef het voor de schooldag begint gerust aan. Ook kunt u altijd naar school bellen.  
 
Via onderstaande mailadressen zijn we bereikbaar en ook via Mijnschool.nl. 
Juf Brenda:  b.poortvliet@quadraten.nl 
Juf Tanja: t.nienhuis@quadraten.nl 
Juf Gertrude: g.koning@quadraten.nl 
 

Wilt u meer weten, kom gerust langs voor informatie!  
We wensen uw kind een fijne tijd in onze groep! 
 
Met vriendelijke groet, juf Brenda, juf Tanja en juf Gertrude.  
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