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VOORWOORD 

 

Haarlem, juni 2021 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

  

Uw kind gaat (bijna) starten bij ons op school. Een leuk en spannend moment en u heeft vast veel vragen. 
In deze mini schoolgids vindt u allerlei praktische informatie over de school. Heeft u na het lezen van de 
mini schoolgids nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar de groepsleerkracht.  

  
We hopen dat uw kind(eren) een goede start hebben en wensen iedereen een fijne tijd bij ons op school. 

  

Namens het team, 

 

Evelien Eichelsheim 

Directeur OBS de Beatrixschool 
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CONTACTGEGEVENS 

Beatrixschool Haarlem 

Blinkertpad 3 • 2015 EX Haarlem • 023 524 22 55 

www.beatrixschoolhaarlem.nl • administratie@beatrixschoolhaarlem.nl 

 

SCHOOLVAKANTIES  

Herfstvakantie  16 oktober t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie   25 december t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie  19 februari t/m 27 februari 2022 
Pasen    15 april t/m 18 april 2022 
Meivakantie   23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart   26 mei t/m 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag  6 juni 2022 
Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2022 

 

STUDIEDAGEN 

15 september 2021 
25 oktober 2021 
17 november 2021 
11 maart 2022 

 

WERKDAGEN ZONDER KINDEREN 

18 februari 2022 
21 juni 2022 

 

SCHOOLTIJDEN 

Dag Schooltijden Buiten spelen Tussen de middag pauze 

Maandag 
t/m vrijdag 

08:30 – 14:00 
uur 

Van 09:00 tot 10:00 uur  

of  

Van 10:30 tot 11:30 uur 

Buitenspelen: 11:30 – 12:00 uur 
Lunch: 12:00 – 12:30 uur              

NB: De leerkrachten en het ondersteunend personeel begeleiden de kinderen bij de lunch   
en bij het buitenspelen tijdens de middag pauze. 
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EEN DAG IN DE KLEUTERBOUW 

Brengen 
Tijdens de coronaperiode kwamen kinderen zelfstandig de school binnen, hingen netjes hun jas en tas op 
en gingen in de klas zelfstandig aan de slag met een werkje, totdat het tijd was voor de dagstart. 
Zelfstandigheid geeft kinderen zelfvertrouwen en zorgt dat ze andere taken makkelijker aan kunnen 
gaan. Deze manier van kinderen en ouders ontvangen en verwelkomen op school willen we graag 
voortzetten. De leerkrachten ontvangen de kinderen buiten op het plein, waarna de kinderen zelf vast 
naar binnen mogen gaan. Als u een korte vraag heeft, kunt u deze op dat moment aan de leerkracht 
stellen. Voor een gesprek, willen we u vragen een afspraak te maken. Belangrijke mededelingen betreft 
het ophalen, de BSO of afspraken bij de (tand)arts kunt u het beste die ochtend naar de leerkracht mailen. 

Uiteraard bent u welkom om af en toe met uw kind mee naar binnen te lopen, om even de sfeer te 
proeven. Wij vragen u ook om uw kind regelmatig alleen naar binnen te laten gaan, zodat we samen 
werken aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. 

 

Ophalen 
Het ophalen om 14:00 uur gebeurt ook op het kleuterplein. De kinderen komen samen met de leerkracht 
naar buiten en wachten bij de leerkracht, totdat ze beiden de ouder/verzorger hebben gezien en er 
oogcontact is gemaakt.  

De BSO-organisaties halen de leerlingen ook van school op. Wilt u de leerkracht laten weten op welke 
dagen uw kind naar de BSO gaat? 

 

Methode ‘Onderbouwd’ 
Wij werken bij de kleuters met de methode ‘Onderbouwd’. Deze methode staat voor ‘Het speels bewust 
en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen’. Denk hierbij aan de taal-, reken- en 
motorische ontwikkeling. Wij werken met thema’s die ongeveer vier weken duren. In de wekelijkse 
berichten via Social Schools, kunt u meer lezen over enkele activiteiten rondom het thema, waar wij op 
dat moment over werken.  

 

De kring 
Wij zitten elke dag met de kinderen in de kring. Dat kan een vertelkring zijn, maar ook een reken- of taal 
activiteit, een sociaal emotionele les over de omgang met elkaar, een versje/ liedje, muzikale vorming, 
Engels of drama. 
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Spelen en werken 
Dit is het moment dat de kinderen een werkje gaan doen, individueel of in kleine groepjes. Dit kan 
zelfstandig zijn, bijvoorbeeld met ontwikkelingsmateriaal of onder begeleiding van de leerkracht. Na het 
werken is er de mogelijkheid om te kiezen van het kiesbord. De kinderen kiezen met hun eigen plaatje een 
activiteit die op het kiesbord staat aangegeven. Voorbeelden zijn: Spelen in de themahoek, de bouwhoek, 
de huishoek, met constructiemateriaal, kralenplank of tekenen.  

 

Buitenspelen 
De kinderen spelen dagelijks twee keer buiten. Het buitenspelen gebeurt op het kleuterplein onder 
begeleiding van de eigen leerkracht of ondersteunend personeel. De groepen spelen om beurten met 
elkaar samen. We gaan onder alle weersomstandigheden naar buiten, houd dus rekening met het kleden 
van uw kind. 

 

Eten en drinken 
Bij het 10 uurtje eten en drinken de kinderen een gezond tussendoortje in de klas (bij voorkeur fruit of 
groente).  

De kinderen lunchen een half uurtje in de klas met de leerkracht. Er wordt voorgelezen of geluisterd naar 
een muziekje of een luisterverhaal.  

Het is fijn als de kinderen twee bekers meenemen; (één voor het 10 uurtje en één voor de lunch) en twee 
bakjes voorzien van naam. Liever geen Doppers meegeven, deze vallen gemakkelijk om. 

 

Gym 
De kleuters krijgen twee keer per week gym. Op de maandag van hun eigen leerkracht in de speelzaal,  
op de woensdag van onze vakleerkracht in de grote gymzaal. 

Voor gym heeft uw kind een shirtje, kort broekje en gympen in een tas nodig, graag voorzien van naam. 
Instapgympen of met klittenband hebben de voorkeur. De gymtas blijft op school. Voor elke vakantie 
geven we de tassen mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden. 

 

Zelfstandigheid 
Wij proberen de zelfstandigheid van het kind te stimuleren. Denk daarbij aan het volgende: De kinderen 
moeten zindelijk zijn en zelf hun billen af kunnen vegen wanneer zij bij ons op school komen. Uw kind kan 
zichzelf aan- en uitkleden. Denk daarbij aan het wisselen van gymkleren evenals het zelfstandig aan- en 
uitrekken van de jas met rits, sjaal, muts, wanten e.d.. 
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Toilet 
Mocht uw kind nog niet (volledig) zindelijk zijn, dan vragen wij u dit ruim van te voren voor uw kind start te 
melden, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Er kan bijvoorbeeld aangeraden worden dat 
uw kind een zindelijkheidstraining volgt, of een plashorloge draagt. 

Ongelukjes kunnen natuurlijk altijd gebeuren. Het is daarom handig om een plastic tas mee te geven in de 
rugzak van de kinderen. Schone kleding is op school aanwezig. Heeft uw kind vaker een ongelukje, dan is 
het fijn een setje droge kleding in de rugtas mee te geven.  

 

Maatjes en helpende handjes 
In de klas werken we met maatjes. Elk kind is aan een ander kind gekoppeld voor een bepaalde periode, 
dit rouleert gedurende het schooljaar. De kinderen gaan samen met hun maatje in de rij, doen soms 
samen een opdracht, kunnen elkaar helpen en zijn samen ‘helpende handjes’. ‘De helpende handjes’ zijn 
voor een dag de hulpjes van de leerkracht en doen die dag extra taakjes.  

 

Verjaardag 
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren op school. Stem van tevoren met de leerkracht af welke dag het 
beste uitkomt om te trakteren. Wilt u bij een traktatie denken aan een gezonde lekkernij? Na het 
trakteren in de klas mag de jarige de klassen rond bij vier groepen. Dit zijn de andere kleutergroepen en bij 
oudere broers/zussen op school. Bij het vieren van de vijfde verjaardag van uw kind mag u in de klas 
aanwezig zijn.  

 

Social Schools 
Via Social Schools (ons digitaal informatieplatform) wordt de informatie van school naar ouders gestuurd. 
Wanneer uw kind op school begint, ontvangt u een activicatie-code voor Social Schools. Zorg dat u zich zo 
snel mogelijk aanmeldt, zodat u direct alle belangrijke informatie en leuke stukjes van de leerkracht 
ontvangt en tevens de nieuwsbrieven vanuit de school. Wanneer uw kind ziek is of bijvoorbeeld naar de 
(tand)arts moet, wilt u dat dan vóór 08:15 uur via Social Schools laten weten? 

 

School account 
Alle leerlingen hebben een school e-mail account. Deze wordt gebruikt tijdens het online onderwijs, 
waarbij de leerlingen en/of ouders contact hebben met de leerkracht(en). 
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Rapport en ouder-/en kennismakingsgesprekken 
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt 
u daar altijd contact over opnemen met de leerkracht. Inschrijven voor een oudergesprek verloopt via 
Social Schools 

Groep 1: Met de ouders van groep 1 hebben we na ongeveer vier tot zes weken een 
kennismakingsgesprek over hun kind. Daarna hebben we een voortgangsgesprek in maart en een gesprek 
aan het einde van het schooljaar.  

Groep 2: Met de ouders van groep 2 hebben we in november een gesprek over de voortgang. In februari 
ontvangen de leerlingen van groep 2 hun rapport. Naar aanleiding hiervan volgen er rapportgesprekken. 
Aan het eind van het schooljaar ontvangen zij hun tweede rapport en zijn er facultatieve gesprekken.  

 

A3 bewaarmap  
In een bewaarmap verzamelen we leuke (plak)werkjes van uw kind, zodat u aan het eind van de 
kleuterperiode een mooi overzicht heeft van wat uw kind deze eerste jaren op school heeft gemaakt.  
Wilt u een bewaarmap voor uw kind aanschaffen? Tip van de leerkracht: A3 bewaarmappen zijn o.a. 
verkrijgbaar bij Primera Overveen, Muys kantoorboekhandel of via juf Floortje (Floortje Tekent). 

Maandviering 
Elk jaar verzorgt elke groep één keer per jaar een optreden voor ouders, opa's, oma's en alle andere 
leerlingen van de school.  

 

Bibliotheek 
Elke week gaan er kleine groepjes onder begeleiding van juf Ivana naar de bibliotheek in de school om een 
boek te lenen. De boeken blijven in de klas, zodat de kinderen op verschillende momenten van de dag een 
boekje kunnen lezen. 

 

Husselen 
Na de voorjaarsvakantie worden de groepen af en toe gehusseld. Er worden verschillende combinaties 
van groepen 2 bij elkaar gezet, om te kijken welke groepen het beste bij elkaar passen. Dit is tevens een 
mooi moment om de kinderen alvast voor te bereiden op groep 3; te oefenen met werkbladen (ter 
voorbereiding van de werkhouding en concentratie) en klassikale  instructie. 

 

Ouderhulp / klassenouder 
Elke groep heeft één of twee klassenouders die helpen bij het organiseren van hulpouders bij een 
activiteit. Regelmatig hebben wij hulp nodig van ouders voor bijvoorbeeld luizenpluizen, uitstapjes of 
andere activiteiten.  


