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Dit boekje wil u informeren over allerlei zaken, waarmee u als ouder te maken 
krijgt wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat. Vaak zijn er dan veel 
vragen en we hopen dat u in dit boekje de antwoorden vindt. Het is handig 
ook een eventuele oppas de informatie te laten lezen. Natuurlijk kunt u altijd 
bij de groepsleerkracht terecht voor vragen. Dit kan bij de vrije inloop, als het 
gaat om korte mededelingen, maar u kunt ook altijd een afspraak maken na 
schooltijd.

De leerkrachten
groep 1/2 a  Juf Rineke de Jong → r.dejong@pentaprimair.nl 
groep 1/2 b  Juf Astrid Guikema → a.guikema@pentaprimair.nl 
  Juf Geesje Erasmus → g.erasmus@pentaprimair.nl 

Adresgegevens

Cbs De Borgstee
De Singel 11
9843  ES Grijpskerk
0594 - 21 30 08
deborgstee@pentaprimair.nl
www.borgstee.pentaprimair.nl

De Borgstee is één van de 17 scholen van Penta Primair, Stichting voor 
Christelijk primair Onderwijs. Het kantoor van de stichting is gevestigd te 
Grootegast. Deze is te bereiken op telefoonnummer 0594 - 51 45 19
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Het reilen en zeilen in de kleuterbouw
Schooltijden

De schooltijden van de kleuters zijn voor een groot deel gelijk aan de tijden 
van de oudere kinderen: van half negen tot half drie en op woensdag van 
half negen tot half één. Groep 1 is op de donderdagmiddag vrij en gaat 

dus tot twaalf uur naar school. Op de vrijdagmiddag zijn de groepen één en twee 
allebei vrij. De schooldag eindigt dan eveneens om twaalf uur.

Vanaf een kwartier voor schooltijd gaan de deuren open en is er vrije inloop. U kunt 
dan met uw kind een activiteit doen: een spelletje, een boekje bekijken, een puzzel 
maken etc. Dit kan ook het moment zijn om eventuele vragen of opmerkingen 
onder de aandacht van de leerkracht te brengen. 
Als de bel gaat om half 9 begint de les en verwachten wij dat u afscheid neemt van 
uw kind. De leerkracht is op dat moment verantwoordelijk voor uw kind. 

Vijf minuten voor het einde van de schooldag kunt u uw kind opwachten op het 
speel-leerplein of in de gang. De leerkracht laat de kinderen om de beurt uit het 
lokaal gaan. 

Het binnenkomen van de school
De entree naar de kleutergroepen is via de hoofdingang aan het plein, die het 
dichtst bij het groepslokaal ligt.(De uitgangen aan de achterzijde van het gebouw 
worden voor andere doeleinden gebruikt). Komt uw kind op een eigen fiets naar 
school, dan kan deze in de fietsenstalling opzij van de school geplaatst worden. 
Hier plaatsen de jongste kinderen hun fiets, zodat zij niet langs de groteren hoeven 
te manoeuvreren. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Als ouder/oppas 
kunt u uw fiets plaatsen bij de ingang van het plein of achter de school (graag wel 
op de stoep i.v.m. het fietsverkeer). 

De auto parkeren kan op de zogenaamde zoen- en zoefstroken aan de Scholekster. 
Er zijn twee plaatsen gereserveerd voor de schoolbus uit Lauwerzijl en uit Visvliet-
Pieterzijl. Aan de straat zelf mag tussen de groene lijnen niet geparkeerd worden.
Het schoolteam stelt het op prijs, wanneer u zo weinig mogelijk de auto gebruikt 
voor het brengen van uw kind. Dat helpt om een onoverzichtelijke verkeerssituatie 
te voorkomen.

In de gang bij het klaslokaal heeft uw kind een eigen kapstok, voorzien van naam. 
Het is fijn, als u uw kind leert zelf de jas op te hangen. Een stevige en niet te kleine 
lus aan de jas is daarbij heel handig!  Aan deze haak hangt ook de tas met de 
gymnastiekkleding.

Van naam voorzien
Wilt u alstublieft op de gymtas, rugzak, het broodbakje en de drinkbeker, in de 
gymkleding en vooral ook in de gymschoenen de naam van uw kind te zetten? Dit 
voorkomt veel gezoek en vervelende situaties waarbij uw kind zijn/haar spullen 
kwijt is. 

Mmmm... 

gezond is lekker!!
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Eten en drinken
U kunt uw kind ’s morgens een beker drinken meegeven met daarbij fruit, 
groente of een boterham. Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep, koek 
of chocolade meenemen. Dit is naar andere kinderen ook niet fijn en dit 
zullen we dan ook weer meegeven naar huis. 

Een aantal gezonde suggesties:
• Cracker met vleeswaren
• Rijst wafel met kaas
• Brood met hartig beleg
• Rauwkost: snacktomaatjes/komkommer
• Fruit: druiven/banaan/appel
• Stukje kaas/worst 

Als school vinden we het belangrijk om het goede voorbeeld te geven en zullen 
we ook genoodzaakt zijn om al het andere eten weer mee terug te geven aan 
uw kind. Op school hebben wij altijd een broodje en wat beleg voor uw kind, 
mocht het een keer vergeten zijn. 

We vragen u vriendelijk of u zelf het eten en drinken voor de lunch in de 
koelkast wilt zetten.

Spelend leren
Het onderwijs in de kleuterbouw is gebaseerd op het idee van spelend leren. 
Er is elke morgen en middag tijd voor vrij spel. Kinderen spelen dan in de 
hoeken of met materiaal uit de kasten. Het gebruik van het keuzebord 
zorgt ervoor, dat het kind niet altijd met hetzelfde materiaal speelt. Met 
een sleutelhanger geeft het kind aan waar of waarmee het speelt. Met het 
onderdeel, waar de dag mee wordt beëindigd, wordt de volgende dag bij de 
vrije inloop weer begonnen. Daarnaast zijn er elke dag kring-activiteiten, 
zoals voorlezen, gesprekjes over een thema, zingen etc. Hierbij wordt 
gericht aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taal/
leesontwikkeling en het omgaan met hoeveelheden. 

Elke week wordt gewerkt rond een thema. Soms is dit thema 
seizoensgebonden, vaak ook bepaald door wat er leeft binnen de groep. Er 
is voor alle kinderen één maakopdracht per week, die meestal gebaseerd 
is op het thema. De kinderen van groep twee krijgen daarnaast voor de 
kerstvakantie één werkblad en na de kerstvakantie twee werkbladen om 
alvast te wennen aan het abstractere werken zoals in groep 3 aangeboden 
wordt. In groep 2 wordt ook een themaboekje aangeboden waar kinderen 
vrij voor kunnen kiezen. Dit boekje sluit aan bij het thema dat in de klas 
behandeld wordt. 

In de kleutergroepen worden de kinderen veel geobserveerd om hun ontwikkeling 
te volgen en op de juiste wijze te kunnen stimuleren. We gebruiken hiervoor DORR 
(een digitaal observatie en registratie programma). Deze observaties worden met 
u doorgesproken op de contactavonden. Deze zijn in november en mei. Vanaf groep 
2 krijgt het kind een observatieverslag (soort rapport). Dit wordt uitgereikt in 
februari en juni.

Het buitenspel is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Hier wordt de 
motoriek verder ontwikkeld, is er ruimte voor eigen fantasie-spel en leren kinderen 
samen te spelen en samen te delen. Is het te slecht weer om buiten te zijn, dan kan 
het speellokaal gebruikt worden.

Er is bewust gekozen voor gemengde kleutergroepen; vier- vijf- en zesjarigen in 
één groep. Dit stimuleert de sociale ontwikkeling en de jongere kleuters leren 
veel van de oudere. Komend schooljaar werken we met een instroomgroep om 
ook tegemoet te kunnen komen aan de jongste kleuters. We zullen de speel- en 
werkmomenten zoveel mogelijk samen met de andere groepen laten plaatsvinden.

Groep 2 gaat op donderdagmiddag ook naar school. Op deze middag wordt extra 
aandacht gegeven aan het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

Aandacht voor de taal/leesontwikkeling en gecijferdheid
In de kleutergroepen krijgen beide ontwikkelingen veel aandacht. Dit gebeurt bij 
gerichte activiteiten, maar uiteraard ook tijdens het vrije spel. Als ouders kunt 
u deze ontwikkeling heel goed ondersteunen door met uw kind veel [prenten]
boeken te lezen en daarover te praten, rijmspelletjes te doen en liedjes te zingen.  
Alledaagse situaties kunt u gebruiken om te tellen en om te gaan met cijfers en 
hoeveelheden. Bijv: hoeveel nachtjes slapen tot…; wanneer ben je jarig, op welk 
nummer woon je, hoeveel kaasblokjes heb je nodig om iedereen te trakteren... 
Speel dobbelsteenspelletjes en stel vragen als: wie gooit het meeste, hoeveel moet 
je gooien om op 6 te komen etc. Een goede website met leuke spelletjes is: Squla 
en gynzy. Dit gebruiken we op school ook. 
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Gymnastiek en gym-kleding
Er zijn twee momenten in de week waarop er gymnastiekles wordt gegeven. Er is 
een spelles, waarbij bewegen op muziek of kringspelen centraal staan. Dit kan in 
het speellokaal of op het plein gebeuren.

Elke woensdagmorgen is er voor alle kleutergroepen bewegingsonderwijs met 
materiaalin het speellokaal. Hierbij trekken de kinderen hun eigen gymkleren 
aan. Dit kan een kort broekje met hemdje of T-shirt zijn, of een gympakje. Ook 
gymschoenen zijn handig, dit om uitglijden en het bezeren van blote voeten te 
voorkomen.Graag gymschoenen zonder veters (en met naam).

Wellicht kunt u op deze dag uw kind kleding aantrekken, wat het zelfstandig kan 
uit- en aantrekken! Wilt u regelmatig de kleding mee naar huis nemen om te 
wassen en te controleren of met name de schoenen nog passen?

Overige zaken
Luizencontrole

Elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd 
op hoofdluis. Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd als er 
hoofdluis of neten gevonden zijn bij hun kind. Het is goed als ouderheel 

regelmatig uw kind op hoofdluis te controleren. Wilt u de school informeren, 
mocht u onverhoopt hoofdluis/neten constateren?  

Verzuim en extra verlof
Bij ziekte of afwezigheid om een andere reden wordt verwacht dat u uw kind 
afmeldt. Bij voorkeur per mail: deborgstee@pentaprimair.nl
Wilt u extra verlof aanvragen, dan is hiervoor een aanvraagformulier 
verkrijgbaar bij de directie, in dit geval dhr.O.Bakker. Zie ook de flyer van de 
gemeente.

Jarig
Een verjaardag van een kleuter wordtnatuurlijk gevierd. De juf maakt een 
feesthoed, de jarige wordt toegezongen en mag de eigen groep en juf 
trakteren. Graag op iets gezonds of een kleinigheidje. Is uw kind net op school 
gekomen, dan heeft het waarschijnlijk al getrakteerd op de peuterspeelzaal 
of de crèche.

Het is niet toegestaan om uitnodigingen voor een feestje, kerstkaartjes etc. 
in het klaslokaal uitte delen. Dit, omdat het voor een kind niet leuk is als het 
geen kaartje krijgt.

Klassenouder
Elke groep heeft één of meer klassenouders. Zij regelen bijvoorbeeld het 
vervoer naar buitenschoolse activiteiten, extra handen in de groep bij feesten 
of bijzondere activiteiten etc. Het is dus mogelijk dat u een keer door de 
klassenouder gevraagd wordt om uw medewerking te verlenen.

Schoonmaak
Er worden 2 extra schoonmaakmomenten georganiseerd, waarbij een beroep 
op de ouders wordt gedaan. De reguliere tijden voor de schoolschoonmaak 
zijn namelijk niet toereikend om de kleuterlokalen goed schoon te houden. Dit 
gebeurt in september en januari. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Het kan 
ook voorkomen dat de leerkracht vraagt of u een bak met speelgoed thuis 
wilt schoonmaken. 

Post
Op vrijdagmorgen krijgt uw kind alle spullen mee, zoals het Kleuternieuws, de 
werkstukken of andere informatie. In het kleuternieuws vermeldt de leerkracht 
welke activiteiten er in de afgelopen week/weken hebben plaatsgevonden. Soms 
staan er mededelingen of vragen op, specifiek voor de groep van uw kind.
Daarnaast is er ook algemene informatie, bestemd voor alle ouders van de school. 
Dit wordt eveneens uitgedeeld.De maandelijkse nieuwsbrief wordt per mail 
toegezonden en verder kunt u kijken op onze website borgstee.pentaprimair.nl voor 
schoolinformatie.

Het is handig als er altijd een extra tas in de schooltas van uw kind zit, bijvoorbeeld 
voor werkstukkenof natte kleding. Deze tas is in elk geval op vrijdag nodig.
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Controle door de GGD
In groep twee krijgt u een brief van de GGD, waarin u gevraagd 
wordt toestemming te geven voor een uitgebreid onderzoek door de 
schoolverpleegkundige. Dit onderzoek is gericht op de spraak, ogen en oren 
en algemeen welzijn. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u dit aangeven.

Zendingsgeld
Elke maandagmorgen mag uw kind een klein bedrag meenemen voor een 
goed doel, het zogenaamde zendingsgeld. Meestal wordt een project gekozen, 
waarin kinderen in ontwikkelingslanden onderwijskansen worden geboden.

Informatie bij externe organisaties
Soms leven bij ouders vragen over de ontwikkeling van hun kind, waarop zij 
in hun naaste omgeving niet direct een antwoord vinden.  Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin [CJG] is een inlooppunt waar met deskundigen persoonlijk, 
telefonisch of via de mail overlegd kan worden. Meer informatie vindt u op de 
website: www.cjgwesterkwartier.nl

bijlage 1:

Het aanbieden van cijfers en letters met daarbij de goede 

potloodgreep.

Sommige kleuters zijn thuis al bezig met het schrijven van cijfers en letters. Het is 
dan goed, dat dezelfde cijfers en leesletters worden gebruikt als in groep 3. (Zie de 
bijlagen).
Leesletters zijn letters zoals ze in een boek staan. Hoofdletters worden nog niet 
gebruikt. Bij het benoemen van de letters wordt de klank gebruikt zoals die in het 
woord gehoord wordt. Bijvoorbeeld in boom: buoo mmm en geen bee o o em.

De potloodgreep:
→ het potlood wordt tussen duim en wijsvinger vastgehouden
→ het wordt daarbij ondersteund door het laatste kootje van de middelvinger
→ de duim, wijs- en middelvinger zijn slechts licht gebogen
→ de achterkant van het potlood ligt in het kuiltje waar duim en wijsvinger 
   samenkomen. (Het potlood wijst in de richting van de schouder, schuin naar buiten 
   mag ook).
→ de rechtshandige houdt het potlood vast op de hoogte van ongeveer 2 cm. boven 
   het geslepen gedeelte. De linkshandige op 2,5 of 3 cm. zodat de punt goed 
   gevolgd kan worden.

De potloodgreep!!
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bijlage 3 :
De cijfers, zoals deze op De Borgstee 
worden geschreven: 

bijlage 2:
De letters, zoals deze op De Borgstee worden geschreven:

bijlage 3:
De cijfers, zoals deze op De Borgstee worden geschreven:

www.jufinger.nl 

 
 
 

een rondje

www.jufinger.nl 

 
 
 

een lijn naar beneden 

www.jufinger.nl 

 
een boogje – naar beneden – een staartje 

www.jufinger.nl 

 
een boogje – een boogje 

www.jufinger.nl 

 
een schuine lijn – een lijn – een lijn 

www.jufinger.nl 

 
een lijn – een boog – een lijn 

www.jufinger.nl 

 
een lijn – een rondje 

www.jufinger.nl 

 
een staartje – schuin naar beneden –  

een streepje 

www.jufinger.nl 

 
naar beneden met een boog – schuin omhoog – 

een boog – naar beneden 

www.jufinger.nl 

 
een rondje – een lijn 
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Verloop van de lunchpauze
De leerkracht eet met zijn/haar groep. Dit kwartier lestijd valt onder gezond 
gedrag/sociale vorming. De leerkracht zorgt voor een ritueel, dat het begin van de 
maaltijd aangeeft en ook dat er in een rustige en gezellige sfeer gegeten wordt. 
Geef voor de lunch dezelfde hoeveelheid mee als er thuis wordt gegeten. Blijft er 
iets over, dan gaat dat mee terug naar huis.

Kinderen, die hun lunch niet op krijgen binnen de lunchpauze, krijgen extra tijd. 
Zij kunnen wat langer in het lokaal blijven. Bij gezond gedrag hoort een gezonde 
lunch. Wij gaan ervan uit dat u hier net zo over denkt en dat u zich houdt aan de 
richtlijnen die wij hanteren. De lokalen worden door de groepsleerkracht met hulp 
van leerlingen of de conciërge na de lunch weer netjes gemaakt. Ramen en deuren 
worden open gezet, zodat er frisse lucht in de lokalen kan komen. 

Kinderen, die na het eten hun tanden willen poetsen, kunnen dit in de toiletruimte 
doen. Met ouders, die aangeven dat hun kind dringend behoefte heeft aan een 
rustige plek in de middagpauze, wordt overlegd hoe hieraan kan worden voldaan. 
Een kind kan dit zelf ook aangeven, ook dan is er overleg.

Heeft uw kind medicijnen nodig, dan kunt u hierover met de groepsleerkracht een 
afspraak maken. De school heeft een protocol medicijngebruik op de website (zie 
ook de bijlage). 

Ditzelfde geldt ook als uw kind een dieet volgt, waarbij het belangrijk is dat 
de school is geïnformeerd.

Elke groep heeft de beschikking over een koelkast. U zet ’s morgens bij 
het binnenkomen het lunchpakket in de koelkast. Het is belangrijk, dat 
brooddoosjes en bekers duidelijk van naam voorzien zijn. Na de lunch gaan de 
brooddoosjes en bekers in de tas.

Het is handig om een duidelijk onderscheid te maken tussen het lunchpakket 
en wat er voor de kleine pauze bestemd is: bijvoorbeeld door een vaste kleur 
voor de beker of lunch box.

Overige informatie
In de Informatiekatern (wordt uitgedeeld aan het begin van ieder schooljaar) 
vindt u de email-adressen van de leerkrachten en andere aanvullende 
informatie over de school. Wilt u hen iets meedelen i.v.m. het overblijven 
of andere zakelijke mededelingen, dan kan dat het beste via de mail; graag 
voor 8.00 uur. Wilt u iets anders belangrijks delen over uw kind, wilt u dit dan 
persoonlijk doen (bv. telefonisch of na schooltijd). 

Verandert uw mailadres of telefoonnummer, geeft u dat dan z.s.m. door aan 
de groepsleerkracht en de administratie: a.meijer@pentaprimair.nl 
Zo kunnen wij u altijd bereiken, mocht dat nodig zijn.

bijlage 4:
uitwerking van het  continurooster  
Een vierjarige kleuter, die nog niet ‘s middags naar school gaat, kan om 12.00 uur 
worden opgehaald.

Groep   ma          di          wo          do          vr

1: (allerjongsten die 
alleen ’s ochtends 
gaan)

11.45

14.30

14.30

14.30

12.30

12.30

12.30

12.30

12.00

12.00

14.30

14.30

12.00

12.00

12.00

14.30

11.45

14.30

14.30

14.30

1: kinderen die ook  
’s middags naar 
schoolgaan

2 t/m 4

5 t/m 8
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