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Welkom op CBS De Regenboog!  
Wat fijn dat u voor onze school gekozen heeft. Wij gaan ons best 
doen om uw kind een goede en leerzame tijd te geven.  
In het begin is het voor kinderen vaak erg wennen. Het gaat anders 
dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. Ook ouders 
weten lang niet altijd hoe het er in een kleutergroep aan toegaat. 
Door middel van dit nieuwsboekje willen we u informeren over hoe 
het er in de kleutergroepen bij ons op school aan toegaat.  
Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u 
uiteraard altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. 

 
Wennen op school 
Voordat uw kind 4 jaar is, mag het vijf dagdelen komen wennen in de 
klas waar hij/zij komt. De leerkracht neemt hierover contact met u 
op. Vanaf 4 jaar mogen de kinderen hele dagen naar school komen. Is 
uw kind jarig in december, dan start hij/zij na de kerstvakantie. 
Kinderen die vier weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, 
beginnen pas in het nieuwe schooljaar.  

 
Schooltijden 
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen van groep 1/2 bij het hek van het 
kleuterplein gebracht worden. Dit is het hekje bij de zandbak. Daar 
wacht één van de drie kleuterjuffen alle kleuters op. De kinderen 
mogen dan zelfstandig naar binnen lopen. De andere kleuterjuffen 
vangen de kinderen van alle drie de klassen binnen op. Om 8.30 uur 
gaat de bel en wil de leerkracht graag beginnen. Om 14.30 uur mag u 
uw kind weer op komen halen. Op woensdag en vrijdag is uw kind om 
11.45 uur uit. U wacht dan op het plein waar de kinderen vanzelf met 
de leerkracht naar buiten komen. Mocht uw kind verlaat zijn of u 
bent niet op tijd voor het ophalen, zou u dan telefonisch contact op 
willen nemen met de school? Als uw kind ziek is of om een andere 
reden niet naar school komt, kunt u dit voor schooltijd telefonisch of 
via Parro doorgeven. 
 

 



Wat doen wij allemaal in een kleutergroep? 
 

 
Kringactiviteiten 
In een kleutergroep doen we veel verschillende activiteiten. Wij zijn 
een Christelijke school en beginnen elke dag met een gebed. De dag 
sluiten wij ook altijd af met een gebed of een lied. We vertellen de 
kinderen Bijbelverhalen en we zingen Christelijke liedjes. Ook maken 
de kinderen af en toe een verwerking bij een Bijbelverhaal.  

In de kring krijgen de kinderen dagelijks de gelegenheid om te 
vertellen. We leren de kinderen naar elkaar te luisteren en te spreken 
in de groep. Ook worden er reken- en taalactiviteiten aangeboden. 
Verder bieden we Engelse woorden en zinnetjes aan en maken we 
muziek met elkaar. Als we met alle kinderen tegelijk bezig zijn, 
noemen wij dit de grote kring. We gaan ook wel eens in kleine 
groepjes uiteen, dit noemen we de kleine kring. In de kleine kring 
bieden we activiteiten aan op niveau.  

 

Spelen op school 
Bij ons op school vinden we spelen heel erg belangrijk. Door spel 
leren kinderen de wereld op een veilige manier kennen. Ze 
ontdekken wat er allemaal mogelijk is en krijgen op deze manier de 
motivatie om te leren. Elke kleutergroep werkt aan de hand van een 
thema. Dit duurt meestal een aantal weken. De hoeken zijn hierop 
aangepast en de vrije en verplichte activiteiten hebben hier allemaal 
mee te maken. Een thema kan iets zijn wat op dat moment erg in de 
belangstelling staat; een seizoen, een viering etc. Samen met de 
kinderen maken en verzinnen wij dingen die zij willen leren. Door een 
rijke leeromgeving aan te bieden proberen wij zoveel mogelijk 
aspecten aan bod te laten komen die kinderen zich dan spelenderwijs 
eigen kunnen maken.  
 

 



Beweging en motoriek 
De kinderen zijn op school elke dag in beweging. We gaan regelmatig 
naar de gymzaal. Elke week hebben de kinderen een echte gymles 
met grote materialen en verschillende oefeningen. Daarnaast zijn er 
spellessen met klein materiaal. De kinderen hebben gymschoenen 
nodig die we op school bewaren, zodat we ook een keer extra naar 
de gymzaal kunnen als het slecht weer is. Bij voorkeur hebben de 
gymschoenen een stroeve zool en geen veters. Gymmen doen wij in 
principe in hemd en onderbroek. Kinderen mogen ook sportkleding 
aan als ze die zelfstandig aan- en uit kunnen trekken.  
Naast de gymles spelen we ook dagelijks buiten.  
In het klaslokaal zijn wij met name met de kleine motoriek bezig. We 
stimuleren dit door de kinderen verschillende activiteiten te laten 
doen zoals: knippen, plakken, kleuren, rijgen en werken met klein 
materiaal. We letten bij het voorbereidend schrijven ook op de 
pengreep en een juiste zithouding.  
 

Eten en drinken 
Rond de klok van 10 uur hebben wij een eet- en drinkmoment in de 
klas. U mag uw kind van thuis iets te eten en te drinken meegeven. 
Geef uw kind niet teveel mee. Een koekje of een stuk fruit is vaak 
voldoende. Het is prettig als bakjes en bekers voorzien zijn van naam, 
dit om verwarring te voorkomen. Ook vinden wij het fijn als u het 
fruit van uw kind thuis indien nodig al snijdt, dit kunnen wij op school 
niet doen. 
Op woensdag hebben wij een ‘gruit-dag’. Wij verwachten dat alle 
kinderen dan iets van groente en/of fruit meenemen. 
Snoep en frisdrank (cola, sinas o.i.d.) vinden wij niet gepast voor op 
school. 
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de kinderen voorlopig 
tussen de middag op school eten. Ze eten in hun eigen klas. U kunt 
hiervoor lunchspullen in de tas meegeven.  

 
 
 



Verjaardag vieren op school 
Jarig zijn is voor uw kind iets heel belangrijks. Uw zoon of dochter 
mag de verjaardag natuurlijk ook op school vieren. In de klas maken 
we er een gezellig feestje van en mag uw kind ook trakteren. 
Vanwege de Corona-maatregelen moet dit een voorverpakte 
traktatie zijn. Wij vinden het fijn als de traktaties niet te groot zijn. U 
mag de traktatie aan de leerkracht die op het plein staat 
overhandigen.  
 

 
Kanjertraining  
Wij zijn een Kanjerschool. Dit houdt in dat wij gebruik maken van de 
methode ‘Kanjertraining’. De leerkrachten op school zijn hiervoor 
gecertificeerd. In deze methode leren wij hoe we omgaan met elkaar 
en hoe we op elkaar reageren. Deze methode wordt in alle groepen 
van de school gebruikt. 
Ook oefenen we verschillende sociale vaardigheden in de klas. 
Kanjertraining gaat over bewustwording van het eigen gedrag en het 
bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de 
basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale 
veiligheid en een prettig schoolklimaat. Bij de kleuters gebruiken we 
het verhaal: ‘Max en het dorpje’ 
 

 
Map 
Van elk thema dat wij in de klas aan bod laten komen, houden wij 
een verwerking achter. Deze verwerking stoppen we in een map die 
tweemaal per jaar mee naar huis gaat. De kinderen kunnen zo thuis 
laten zien wat zij op school doen. Als de kinderen naar groep 3 gaan, 
mag u de map thuis houden en heeft u dus een mooie verzameling 
van wat uw kind in de kleutergroepen gedaan heeft. Daarnaast krijgt 
uw kind twee keer per jaar een mapje mee met daarin een tekening 
en een persoonlijk stukje van uw kind.  
 

 



Zelfredzaamheid 
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfredzaam zijn. Dit 
betekent dat het goed is als u thuis al oefent met het zelf aan- en 
uitkleden.  
We gaan er vanuit dat uw kind zelfstandig naar het toilet kan.  
Wilt u bij mooi weer uw kind thuis zelf insmeren met zonnebrand. Op 
lange dagen mag u uw kind ook zonnebrand meegeven, zodat hij/zij 
zichzelf nog een keer in kan smeren.  

 
Parro 
Op school werken wij met de Parro-app. Deze app is gratis te 
downloaden op zowel uw telefoon als op uw computer. Via deze app 
communiceren wij met ouders. Het is daarom noodzakelijk dat in 
ieder geval één ouder per kind zich aanmeldt voor Parro.  
De Parro-app is vooral geschikt voor kleine en praktische zaken. Het 
is handig bij het organiseren van activiteiten, hulp of wanneer er 
materialen nodig zijn. Ook plannen wij onze 10 minutengesprekken 
met u samen in deze app. Daarnaast delen we af en toe foto’s van 
(speciale) activiteiten via Parro. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, 
wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Uiteraard 
gaan we ervan uit dat foto’s uit deze app niet gedeeld worden op 
andere social media.  

 
Luizencontrole 
Als de kinderen een langere periode thuis zijn geweest, controleren 
wij de kinderen normaalgesproken op hoofdluis. Dit is nu niet 
mogelijk. Wilt u daarom uw kind zelf regelmatig op hoofdluis 
controleren? Mocht u luizen vinden, wilt u uw kind dan behandelen 
en het aan de leerkracht van uw kind doorgeven. De ouders uit de 
groep kunnen dan anoniem geïnformeerd worden. 
Door regelmatige controle kunnen wij het probleem van het 
verspreiden van de hoofdluis voor zijn.  

 
 



Schoolreis en excursies 
Elk schooljaar staat er een schoolreisje op de planning.  De 
bestemming is ieder jaar anders. We zorgen er wel voor dat de 
bestemming van te voren wordt bezocht, zodat we weten waar we 
rekening mee moeten houden. Indien nodig nemen wij ouders mee 
als extra begeleiders. 

 
Klassenouder 
Elke groep bij ons op school heeft één of meerdere klassenouders. 
Deze ouder ondersteunt de leerkracht met diverse praktische zaken 
en staat in nauw contact met zowel de leerkracht als de andere 
ouders in de groep. Mocht u het leuk vinden om klassenouder te 
worden, dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar aangeven bij 
de leerkracht.  

 


