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Afscheid nemen 
Ouders nemen afscheid bij de kleuterdeur. De 
kleuters gaan zelf naar binnen en worden daar 
opgevangen door de kleuterleerkrachten. 
 
Jas en tas ophangen 
Elk kind heeft een eigen haakje aan de kapstok dat 
voorzien is van een plaatje.  Zo kan uw kind zelf zijn  
eigen haakje herkennen. Aan de kapstok hangt uw 
kind zijn jas in een luizentas. Daar is ook plaats voor 
de tas met het eten en drinken. 
 
Gymschoenen aan in de klas 
Omdat wij in de klas veel op de grond spelen, 
houden wij de vloer graag schoon. Daarom dragen 
alle kinderen hun gymschoentjes in de groep. Wilt u 
deze voorzien van de naam van uw kind? 
 

Welkom op De Duif! 
 
Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor 
kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje 
wegwijs te maken, treft u hieronder informatie aan 
over de praktische gang van zaken in groep 1-2 van 
kindcentrum De Duif. 
 
Schooltijden  
Kindcentrum De Duif werkt met een continurooster. 
Vanaf 7.30 uur kunnen kinderen gebruik maken van 
voorschoolse opvang op BSO De Duif. De school-
tijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur. Op woensdag zijn de 
kleuters om 12.30 uur uit. Na schooltijd kunnen 
kinderen gebruikmaken van BSO De Duif. 
 
Start 
Elke morgen gaat om 8.20 uur de deur op het 
kleuterplein open. Om 8.30 uur gaat de lokaaldeur 
dicht en starten we met het programma van de dag.  
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Pauzehapje  
Elke dag heeft uw kind de gelegenheid iets te drinken 
en te eten rond 10 uur. Wij vragen u het pauzehapje 
te beperken tot schoongemaakt fruit in een bakje of 
één cracker, rijstwafel of koek zonder chocola. Geeft 
u een navulbare beker of een drinkflesje mee met 
voldoende water of limonade? 
 
Verjaardag 
De vijfde en zesde verjaardag van uw kind vieren we 
in de kring. Met een feestmuts op mag uw kind 
trakteren in de eigen groep. Vervolgens gaat de jarige 
op bezoek bij de andere kleuterklassen en bij juf 
Annemiek. Zorgt u voor een gezonde traktatie? (geen 
lolly’s). Ook willen wij u vragen niet teveel te 
trakteren.  
 
Overblijven  
Uw kind eet op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag op school onder begeleiding van de leerkracht. 
Voor het eten wassen de kinderen hun handen.  
 

Lunchpakket 
De kinderen nemen zelf een lunchpakketje met 
boterhammen en iets te drinken mee naar school. 
Wilt u uw kind niet teveel eten meegeven en zorgt u 
voor een gezonde lunch? De lunch kan op school niet 
koel worden bewaard.  
 
Buitenspelen 
Na het eten gaan de kinderen onder toezicht buiten 
spelen op het kleuterplein. Op woensdag eten de 
kinderen thuis of bij de naschoolse opvang. 
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Groepspresentaties  
Elke groep 1-2 verzorgt twee keer per jaar de 
groepspresentatie op vrijdag. Dit is een korte 
voorstelling in de aula met liedjes, gedichtjes en 
toneelstukjes. Vanaf 11.00 uur zijn ouders en de 
andere kleuterklassen welkom om te komen kijken 
in de aula. Ook de kinderen van Peuteropvang De 
Duif zullen daarbij aanwezig zijn. De kleutergroepen 
verzorgen ook een groepspresentatie tijdens onze 
open dagen. Meer hierover leest u in onze 
nieuwsbrief ‘Info’. 
 
Bibliotheekbezoek  
Een aantal keer per jaar gaan we met de hele groep 
lopend naar de bibliotheek. Dan mag elk kind een 
boek lenen of is er een andere activiteit op het 
gebied van lezen. Wilt u helpen de groep te 
begeleiden? Meld u dan via de klassenouder. 
 
 
 

3 

Bewegingsonderwijs  
Op donderdag bewegen de kinderen met het grote 
materiaal in de speelzaal. De kleuters dragen dan 
gymschoenen en hun ondergoed. De gympjes 
gebruiken we ook in het klaslokaal. Wilt u zorgen 
voor gympjes zonder veters, met een soepele zool 
en elastiek of klittenband? Geeft u uw kind op 
donderdag kleding aan die het gemakkelijk zelf aan 
en uit kan trekken? (geen maillots). Koopt u nieuwe 
schoenen voor uw kind? Controleert u dan ook of 
uw kind aan een grotere maat gympjes toe is? 
 
Ouderactiviteiten  
De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de 
organisatie van verschillende activiteiten. Deze 
ouder zal u regelmatig benaderen om u te vragen 
mee te helpen bij schoolactiviteiten. Wij stellen uw 
bijdrage hieraan zeer op prijs! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Communicatie met ouders 
 
Entreegesprek 
Ongeveer 6 weken voor de eerste schooldag maakt 
de leerkracht een afspraak met u voor een 
entreegesprek van ongeveer 20 minuten. Tijdens 
dit gesprek ontvangt u een informatiemap met het 
entreeformulier en kunt u het overdrachts-
formulier van peuteropvang of kinderdagverblijf 
inleveren. Ook maakt u een afspraak voor de wen-
ochtenden. Het is de bedoeling dat uw kind 
meekomt tijdens dit kennismakingsgesprek.  
 
Wennen 
Nieuwe kleuters kunnen op 4-5 dagdelen vooraf-
gaand aan de eerste schooldag alvast komen 
wennen in de klas. Op de eerste schooldag bent u 
dan beiden goed voorbereid en is het net wat 
minder spannend. Uw kind start op school op de 
dag na zijn of haar vierde verjaardag. 
 
Social Schools 
Elke donderdag ontvangt u onze nieuwsbrief ‘Info’, 
via het communicatieplatform Social Schools. In de 
afgeschermde digitale omgeving houden wij u op de 
hoogte van bijzonderheden in de groep. U kunt 
berichten en foto’s uit de groep bekijken, de agenda 

raadplegen, inschrijven voor oudergesprekken en 
fototoestemming verlenen. Bij het entreegesprek 
ontvangt u meer informatie over Social Schools, of 
kijk even op onze website: duif.tabijn.nl. 
 
Portfolio 
Regelmatig plaatsen de kleuterleerkrachten foto’s 
van werkjes waar uw kind trots op is, in de 
leerlingportfolio van uw kind op Social Schools. Als 
ouder kunt u daarop reageren. 
 
Website 
Op onze website, duif.tabijn.nl, vindt u de 
lestijden, het gymrooster, het vakantierooster, de 
activiteitenagenda, de kindcentrumgids en meer 
praktische informatie voor ouders.   
 
Informatieavond 
Begin september organiseren wij een informatie-
avond. Dan vertellen wij u over de gang van zaken 
in de groep en de plannen voor komend 
schooljaar. Komt uw kind in de loop van het jaar 
op school? Dan nodigen wij u uit voor een koffie-
ochtend voor nieuwe ouders. 
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Naam erop 
Wilt u de eigendommen van uw kind zoals tas, 
gymschoenen, bekers, trommeltjes en de luizentas 
voorzien van de naam van uw kind?  
 
Speelgoed van thuis 
Het speelgoed van thuis mag niet mee naar school. In 
bijzondere gevallen mag dat wel, dan geeft de 
leerkracht dat aan op Social Schools.  
 
Luizentas en luizencontrole  
Alle kinderen doen hun jas in de luizentas aan de 
kapstok. Dit voorkomt mogelijke verspreiding van 
hoofdluis via de jassen. Een luizentas kunt u kopen op 
school voor € 6,- bij de administratie. Helaas komt er 
bij ons op school toch wel eens hoofdluis voor. Na 
elke vakantie worden de kinderen door een groep 
vrijwilligers gecontroleerd op hoofdluis. Als er in de 
klas hoofdluis is geconstateerd, krijgt u daarover 
bericht via Social Schools. 
 
 
 

 

Praktische zaken 
 
Afwezigheid  
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u te bellen naar 
school tussen 8.00 uur en 8.30 uur: 072-5320874. 
Vergeet u niet ook BSO De Duif te informeren? 
 
Informatie voor de leerkracht? 
Wilt u andere zaken doorgeven aan de leerkracht, 
of heeft u een vraag? Stuurt u dan een e-mail naar 
de leerkracht. Uw mail lezen wij na schooltijd. 
 
Zelfstandigheid  
Kinderen trekken zelf hun jas uit en hangen deze in 
een luizentas aan de kapstok. Ook kunnen kinderen 
zelf hun tas uitpakken. De kleuters vegen zelf hun 
billen af en wassen hun handen als ze naar de wc 
zijn geweest. 
 
Ongelukje  
Als uw kind een ongelukje heeft, krijgt het schone 
kleding van school aan. Wij vragen u deze te wassen 
en weer mee naar school te geven. Zelf een schoon 
setje kleding meegeven in de tas van uw kind mag 
natuurlijk ook. 
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Na schooltijd 
 
Wachten op het plein 
U kunt uw kind na schooltijd ophalen bij het hek van 
het kleuterplein. De leerkracht komt met de groep 
naar buiten. De kleuters wachten op het 
kleuterplein totdat zij worden opgehaald door 
ouders of oppas. Wilt u tijdens het wachten niet 
voor het raam gaan staan?  
 
Buitenschoolse opvang 
Gaat uw kind na schooltijd naar BSO De Duif? Dan 
haalt de medewerker van Forte kinderopvang uw 
kind op uit de kleuterhal.  
 
Afmelden BSO 
Speelt uw kind na schooltijd bij een vriendje of gaat 
het door ziekte niet naar de BSO? Geef dat dan door 
aan de leerkracht. Wilt u ook altijd zelf BSO De Duif 
hierover informeren? 

 

6

5 



 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

DE DUIF, 

DAAR KOM 

JE VERDER 

MEE 

Kindcentrum De Duif | Mariënstein 180 | 1852 SN Heiloo | 072 532 08 74 | deduif@tabijn.nl | duif.tabijn.nl 

 


