
 

 
 
 

 
 

 
Schooljaar 2021-2022 

INFORMATIEBOEKJE 
Groepen 1-2 



Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Van harte welkom op onze school, Kbs Petrus en Paulus!  
 
Voor de eerste keer naar school gaan is leuk, maar vaak 
ook erg spannend, zowel voor het kind als voor u als 
ouder. 
Door middel van dit informatieboekje groepen 1-2 willen 
wij u wegwijs maken in de kleutergroepen van onze 
school. Wij hopen dat u dit informatieboekje met plezier 
zult lezen.  
 
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het 
lezen van dit boekje, laat het ons dan weten!  
 
Wij wensen u en uw kind(eren) een prettige start en veel 
plezier op onze school.  
 
Namens het team van Kbs Petrus en Paulus, leerkrachten 
groepen 1-2   
 
  
 
 

 

  



1. Even voorstellen! 
 

Voor uw kind heeft u op de eerste plaats contact met de 
leerkrachten. Dit schooljaar vindt u de volgende leerkrachten in 
de groepen: 

• 1-2A  juf Steffie en juf Marlies 

• 1-2B  juf Petra en juf Adriënne 

• 1-2C  juf Arianne  

• 1-2D juf Anja en juf Adriënne 

• 1-2E  juf Angelique  
 
Mevrouw Maartje Schalk is de directeur van onze school. 
Verder bestaat het managementteam uit de team-
coördinatoren Adriënne de Graaf (onderbouw), Tanya van den 
Bemd (middenbouw) en Carmen Haazen (bovenbouw).  
Meneer Wout is onze conciërge en bij juf Anna (administratie) 
kunt u terecht voor het aanvragen van formulieren en met 
eventuele administratieve vragen of aanpassingen.  
U vindt hen in de kantoren aangrenzend aan de hal.  
 
Ter ondersteuning zijn juf Sabine, juf Marloes en juf Margo in de 
kleutergroepen. Juf Sabine coördineert ook de tussen-, voor- en 
buitenschoolse opvang.  

 
Tanya van den Bemd en Janneke Breel zijn de intern 
begeleiders.  
 
Juf Arianne Addicks en juf Karin Verschuren zijn de 
vertrouwenspersonen. De school CJG-er is Krista Schelle 
(krista.schelle@cjgbreda.nl).   

 
Iedere groep heeft groepsouders. Dit zijn ouders die bepaalde 
zaken organiseren voor de klas en meehelpen (denk aan de 
Sinterklaasperiode, luizencontrole, het gezamenlijke 
verjaardagsfeest van de kleuterjuffen). Meestal zijn het er twee.  
Zij zijn automatisch lid van de oudervereniging die regelmatig 
vergadert.  
 



Vragen/mededelingen 
Korte mededelingen kunt u op een briefje aan uw kind 
meegeven of via mail of Parro aan de leerkracht doorgeven.  
Wilt u ons spreken? Dat kan op dit moment enkel op afspraak.   
U kunt ons via de mail altijd bereiken met vragen of om een 
(bel)afspraak in te plannen.  
Mocht u mailen dan graag naar beide groepsleerkrachten 
(indien van toepassing).  
Voor dringende zaken kunt u onder schooltijd contact opnemen 
via 076-5300006.  
  
  



2. Voor het eerst naar school 
 

Kennismaking met de school  
Ongeveer een maand voor de verjaardag van uw kind neemt de 
leerkracht telefonisch contact met u op en maakt een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek met u en uw kind.  
De dag nadat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst 
echt naar school. Als voorbereiding hierop mag uw kind 3 keer 
komen ‘oefenen’. Tijdens het kennismakingsgesprek spreekt u 
deze momenten af.    
Kinderen geboren in (juni), juli en augustus starten na de 
zomervakantie. Er zijn dan geen oefendagen. Zij hebben een 
kennismakingsgesprek en komen in de week voor de vakantie 
tijdens het doorschuifmoment. Alle leerlingen schuiven dan 
schoolbreed door naar de nieuwe leerkrachten. 

 
Zelfredzaamheid 
We hechten veel waarde aan het zelfstandig spelen, werken en 
de zelfredzaamheid. Dat komt voort uit het feit dat we het 
belangrijk vinden dat kinderen zoveel mogelijk dingen zelf 
kunnen doen en er maar één leerkracht voor de groep staat. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelf aan- en uitkleden en 
schoenen aan/uit doen, zelf naar het toilet gaan, zelf je spullen 
opruimen etc.   
 
Toilet  
Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn wanneer ze naar 
school komen. Zij voelen zelf aan wanneer ze naar het toilet 
moeten en regelen dit verder zelfstandig. Een ongelukje kan 
natuurlijk een keer gebeuren.  
De kleding die uw kind van school aan krijgt, ontvangen we 
graag zo spoedig mogelijk gewassen weer terug.   
Wanneer uw kind structureel op school in zijn/haar broek 
plast/poept, vragen wij u om zelf te komen verschonen.  
  



3. Hoe ziet een dag op school eruit? 
 

Inloop 
Om de kinderen ’s ochtends rustig binnen te laten komen, 
starten we bijna elke dag met een inloop. De kinderen mogen 
dan een activiteit gaan doen, of iets afmaken. Hierdoor heeft de 
leerkracht de gelegenheid om met verschillende kinderen een 
praatje te maken.  
 
Kring 
Elke dag komen de kinderen een paar keer bij elkaar in een 
grote of kleine kring. In beide kringen worden leeractiviteiten 
aangeboden door de leerkracht. Bijvoorbeeld: rekenactiviteiten, 
taalactiviteiten, muziek, themakring, enz. In een kleine kring is 
deze instructie voor een kleiner groepje, op niveau. Tijdens de 
kringactiviteiten wordt gebruik gemaakt van coöperatief leren.  

 
Spelen en werken 
Elk dagdeel spelen en werken de kinderen met elkaar tijdens 
verschillende activiteiten die ze als opdracht van de leerkracht 
krijgen of zelf kiezen. Dit maken we zichtbaar via een planbord. 
Dit zijn de “werkjes” in de bouwhoek, huishoek, water- of 
zandtafel, leeshoek, spelletjes, puzzels en allerlei 
ontwikkelingsmaterialen. 

   
Eten en drinken 
Iedere ochtend wordt er in de klas fruit gegeten. De kinderen 
brengen hiervoor fruit en drinken mee. Drinken kunt u het beste 
meegeven in een drinkbeker. Dit zorgt voor minder afval en is 
beter voor het milieu. Wij lunchen gezamenlijk in de klas. Hierbij 
willen we graag aandacht schenken aan een gezonde lunch. 
Wilt u daarom geen snoep of ongezonde koek meegeven? 
Rozijntjes, ontbijtkoek of snackgroente is een goed alternatief.  
Geef uw kind mee wat het op kan, want in principe is het de 
bedoeling dat de kinderen hun trommeltjes/bekers leeg eten en 
drinken. 

 



Bekers/bakjes/bananen graag voorzien van de naam van uw 
kind, zodat misverstanden worden voorkomen. De kinderen 
mogen zoveel water vanuit de kraan drinken als ze willen. 
 
Gym en buitenspelen 
De kleuters gymmen in de inpandige speelzaal. Hiervoor zijn 
gymschoenen noodzakelijk die uw kind zelf aan kan doen (liefst 
zonder veters). Zet er a.u.b. een naam of een teken in, zodat 
uw kind ze herkent als de zijne/hare. We hebben steeds 
wisselende lessen, de ene keer een gymles of spelles, de 
andere keer vrij bewegen.  
 
De gymschoenen zijn blijvend op school. U kunt ze vragen, 
mocht uw kind ze een keertje buiten school nodig hebben of 
wanneer de schoenmaat van uw kind groter is geworden. Bij 
mooi weer zijn we wat minder in de speelzaal en hebben de 
kinderen meer beweging buiten.  
 
Zorg voor sociaal emotionele ontwikkeling 
Tijdens alle activiteiten staat de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de kinderen voorop. Zelfvertrouwen en welbevinden staan 
centraal. We stimuleren het samenwerken, elkaar helpen, 
problemen oplossen, enz.  

 
Woensdagochtend 
Op woensdagochtend zijn alleen de kinderen van groep 2 op 
school. Deze ochtend met een kleinere groep wordt gebruikt om 
specifieke groep 2 activiteiten te doen. Dit doen de kinderen bij 
elkaar in de eigen groep, maar ook met regelmaat 
groepsoverstijgend met de juffen en kleuters uit de andere 
kleutergroepen.  
Ook drinken de oudste kleuters met elkaar een glaasje 
water/ranja met een koekje erbij. De kinderen trakteren om de 
beurt een klein voorverpakt koekje. Let op: de kinderen brengen 
ook op woensdag fruit/drinken mee omdat het een lange 
ochtend is. De kinderen lunchen thuis. Op deze dag kunnen de 
kinderen om 12.20 uur opgehaald worden. 

 



Methodes 
Wij werken in de groepen 1 en 2 thematisch en gebruiken 
onderstaande methodes als bronnenboek: 

• Rekenrijk   - rekenen 

• Met sprongen vooruit  - rekenen 

• Fonologisch bewustzijn - taalontwikkeling 

• 123Zing   - muziek 

• Pennenstreken  - fijne en grove motoriek 

• Trefwoord   - levensbeschouwing 

• Kinderen en hun   - sociale en emotionele 
sociale talenten            ontwikkeling  

 
De voortgang van uw kind 
Wij werken met “Mijn kleutergroep”. Dit programma biedt ons de 
mogelijkheid om de ontwikkeling van de kinderen op de 
verschillende gebieden goed te volgen. Elk half jaar bespreken 
wij de ontwikkeling van uw kind met u. Dit zal zijn in de periode 
waarin uw kind 4,5 – 5 – 5,5 jaar etc wordt. Voor dit 
oudergesprek ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. 
 
Heeft u eerder of tussentijds behoefte aan een gesprek met de 
leerkracht dan kunt u altijd een (bel)afspraak maken. Wanneer 
dit vanuit de leerkracht gewenst is, zal zij ook contact met u 
opnemen. 
 

  



4. Handig om te weten bij de dagelijkse gang van zaken 
 

Schooltijden (aangepast i.v.m. Corona): 
Het brengen en halen verloopt middels een in- en uitloop.  
 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 
De inloop is in de ochtend van 8:20-8:30 uur  
De uitloop is in de middag van 14:30-14:45 uur 
 
Woensdag (groep 2 leerlingen): 
De inloop is in de ochtend van 8:20-8:30 uur   
De uitloop is van 12:20-12:30 uur  
 
Groep 1 is op woensdag vrij. 

 
Brengen/halen (aangepast ivm Corona): 
Alle kleuters gebruiken de hoofdingang als in- en uitgang. Er 
staat een teamlid bij de deur om uw zoon of dochter te 
ontvangen en te helpen daar waar nodig en aan het eind van 
de dag weer veilig aan u over te dragen.  

 
Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is? 
 
We willen u vragen om bij het ophaalmoment op de stoep voor het 
lokaal van uw zoon/dochter te gaan staan. Kinderen mogen de 
klas pas verlaten wanneer de leerkracht u als ouder of 
opa/oma/oppas heeft gezien en er een teamlid bij de deur staat.  
Draagt u er zorg voor om de leerkrachten te informeren door 
wie/welke BSO uw kind opgehaald zal worden wanneer u dit als 
ouder op bepaalde dagen niet zelf doet. 
 
Jarig (aangepast ivm Corona): 
Als uw kind jarig is, vieren we ook een feestje in de klas (datum 
in overleg met de leerkracht). Tot nader bericht kunnen ouders 
hierbij helaas niet aanwezig zijn. Wij vragen u om voorverpakte 
traktaties mee te geven i.v.m. de hygiënemaatregelen.  
De kinderen gaan ’s middags langs bij de andere kleuterjuffen 
om zich te laten feliciteren, hiervoor is géén traktatie 
noodzakelijk. De oudste kleuters gaan ook langs de juffen van 



groep 3. 
De 4e verjaardag vieren we niet op school omdat de start op de 
basisschool al spannend genoeg is. 

 
Wanneer uw kind een dieet volgt, of bepaalde 
voedingsmiddelen niet mag eten, verzoeken wij u dit aan de 
leerkracht door te geven. Indien dit het geval is, wilt u dan een 
trommeltje aan de leerkracht geven waarin lekkernijen zitten die 
uw kind wel mag eten. Als er dan traktaties zijn die uw kind niet 
mag hebben, kan hij of zij iets uit het eigen trommeltje kiezen. 

 
Wij willen u vragen de uitnodigingen voor het kinderfeestje niet 
op school uit te laten delen, dit om teleurstellingen te 
voorkomen. 
 
Veiligheid in en rond de school 
We stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk te voet of met de 
fiets/step naar school komen. Mocht het toch noodzakelijk zijn 
om met de auto komen, vragen wij u de adviesroute te volgen 
en te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Daarnaast zijn 
er voldoende parkeermogelijkheden in de wijk zelf, van waaruit 
naar de school gewandeld kan worden. Deze ziet u ook op 
plattegrond aangegeven.  
 

 



 
Er is, voor de al wat oudere leerlingen, een Kiss & Ride aan de 
P.C. Hooftstraat. Hier kunnen kinderen veilig uitstappen en de 
auto’s weer gemakkelijk hun weg vervolgen. Deze Kiss & Ride 
is opengesteld van 8.00 uur tot 9.00 uur. De rest van de dag 
kan hier gewoon geparkeerd worden.  
Door bovenstaande toe te passen, zorgen we ervoor dat de 
wandelende en fietsende kinderen, ouders en buurtbewoners 
zo min mogelijk overlast van het autoverkeer ondervinden.  
  
Op het schoolplein, mag net als op de stoepen, niet gefietst 
worden. Kinderen lopen met de fiets aan de hand over het 
schoolplein naar het fietsenrek of poort.  
Het schoolplein biedt een beperkte ruimte voor de fietsen. Het 
is wenselijk als u op loopafstand woont, uw kind lopend naar 
school te brengen. 

 
Er is voor aanvang van de lessen en tijdens de pauzes altijd 
toezicht. Ons schoolplein is rookvrij. 
 
Ziek 
Is uw kind ziek, of kan het om een bepaalde reden niet of niet 
op tijd op school zijn, wilt u dit dan telefonisch melden voor 8.30 
uur, 076-5300006.  
Het toedienen van medicatie is eventueel mogelijk na 
afstemming met de leerkracht. Een schriftelijk ondertekend 
verzoek met toelichting/uitleg is hiervoor noodzakelijk. 
 
Weer en wind 
Wilt u eraan denken om op zonnige dagen ’s ochtends uw kind 
in te smeren en zonnebrandcrème (voorzien van naam) mee te 
geven?  
Het is handig wanneer uw kind verkouden is, het eigen 
zakdoekjes bij zich heeft. 
Bij sneeuw, (sneeuw)schoenen voor buiten, graag slofjes o.i.d. 
voor in de klas meegeven. 
 
  



Spullen van thuis 
De kinderen mogen van thuis spullen/boeken (voorzien van 
naam) meebrengen die behoren bij het thema in de klas of 
wanneer ze iets speciaals hebben om te laten zien in de kring. 
Het meebrengen van spullen is op eigen risico, hoewel we er 
natuurlijk zo voorzichtig mogelijk mee zullen zijn.  
 
Gevonden voorwerpen  
Bent u spullen van uw kind kwijt? Even navragen bij de 
leerkracht.   
 
Luizencontrole (vervalt voorlopig ivm Corona)             
Iedere eerste week na een schoolvakantie is er in de gehele 
school luizencontrole. De groepsouders organiseren dit. Zij 
laten u weten op welke dag de luizencontrole plaats zal vinden. 
Zorgt u er alstublieft voor dat er op deze dag geen gel in het 
haar van uw kind zit.  
 
 
  



5. Waar vindt u meer informatie? 
 

• Nieuwsbrief: deze ontvangt u ongeveer ééns per maand op 
donderdag via de mail. Hierin staat voor u belangrijke 
informatie over de activiteiten die plaatsvinden op school. 
Deze is ook terug te vinden op de website. 
 

• Schoolkalender: activiteiten en vrije dagen staan hierin 
vermeld. Deze kalender wordt aan het begin van het 
schooljaar op de website en in Parro geplaatst. 

 

• Post: op donderdag is het postdag. Als er post of informatie 
is die niet digitaal verzonden wordt, zal deze in principe op 
donderdag aan uw kind meegegeven worden.  

 

• Parro: elke groep maakt gebruik van de Parro app. Dit is een 
app die u kunt downloaden op uw smartphone waarin de 
leerkracht foto’s en berichtjes kan plaatsen over de  
bezigheden in de klas. Deze app is niet verplicht. De  
informatie die voor alle ouders van belang is komt via de  
nieuwsbrief. Inlogcodes voor de app krijgt u van de  
leerkracht.  

 
Wij hopen dat u door middel van dit informatieboekje meer zicht 
heeft gekregen op het reilen en zeilen in onze kleutergroepen.  
 
De schoolgids biedt een uitgebreider overzicht van allerlei 
schoolbrede zaken op school. Deze kunt u downloaden op 
www.petrusenpaulusschool.nl Ook dit informatieboekje en de 
schoolkalender kunt u daar terugvinden.  

 
Veel schoolplezier toegewenst! 
 
Team Kbs Petrus en Paulus       
        
      Versie 02-09-2021 

http://www.petrusenpaulusschool.nl/

