Kleutergids
Archipelschool ‘t Vierschip
schooljaar 2020 - 2021

Arnemuiden, september 2020

Welkom op ‘t Vierschip

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Welkom op Archipelschool ‘t Vierschip.
De start van uw kind op de basisschool is iets anders dan het kinderdagverblijf of de
peuterspeelzaal.
Naast de schoolgids willen wij u, middels deze kleutergids, wegwijs maken met de gewoontes,
afspraken en verplichtingen
in de groepen 1/2 van onze school.
We wensen uw kind en u een prettige tijd op ’t Vierschip.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Namens het team,
Tinta Hendriks
Directeur Archipelschool ‘t Vierschip
Als u verder nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.
Onze contactgegevens:

anitakusse@archipelscholen.nl
yvonnemurk@archipelscholen.nl
roseleeman@archipelscholen.nl
daniellebevelander@archipelscholen.nl

telefoonnummers school:
Oostgat 17 (kleuterafdeling): 0118 - 601777
Oostgat 15: 0118 - 602857
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Toelichting
Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en mag dus naar groep 1/2 van de basisschool.
Door middel van deze kleutergids willen wij u graag kennis laten maken met onze beide
kleutergroepen.

Leerkrachten
Op onze school hebben we 2 groepen 1/2 .
In groep 1/2A juf Anita en juf Yvonne en in groep 1/2B juf Rose en juf Daniëlle.

juf Anita

juf Yvonne

juf Rose

juf Daniëlle

Kennismaken
Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 5 dagdelen komen wennen in de groep. De leerkracht zal contact met u opnemen om afspraken te maken welke ochtenden of middagen
uw kind kan komen wennen.

De schooltijden
De schooltijden voor de groepen 1 t/m 4 zijn tot de Kerstvakantie als volgt:
maandag
08.30 – 14.00
dinsdag
08.30 – 14.00
woensdag
08.30 – 12.30
donderdag
08.30 – 14.00
vrijdag
08.30 – 12.30

Vermoeidheid
De eerste weken zullen voor uw kind best vermoeiend zijn m.n. door alle nieuwe indrukken zoals een nieuwe juf, nieuwe kinderen en andere regels en afspraken. Dit is niets om
u zorgen over te maken. Wordt het uw kind allemaal net iets teveel, dan is het geen probleem om
uw kind bijv. een middagje thuis te houden om weer even op te laden.
Wilt u dit dan wel doorgeven aan de leerkracht?
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Halen en brengen
Vanaf 8.20 uur zijn de deuren van de school geopend en mogen de kinderen naar binnen worden
gebracht.
’s Middags mogen de kinderen vanaf 13.05 uur naar binnen.
Na schooltijd kunt u op het plein wachten, totdat de kinderen naar buiten komen.

Start van de schooldag
Er is elke dag een inloop van 08.20 uur tot 08.30 uur.
Wanneer u samen met uw kind op school komt, dan kunnen de kinderen van groep 1/2 A
hun jas aan de kapstok hangen en hun tas in de gekleurde bak zetten, die correspondeert met de
kleur van de tafel waar uw kind zit. In groep 1/2 B kunnen de jassen en tassen aan de kapstok
opgehangen worden.
Samen met uw kind kunt u een startactiviteit doen in de klas, bijvoorbeeld een boekje
lezen of kleuren.
Om 8.30 uur start dan de les.

Eten en drinken
Rond 10.15 uur gaan we eten en drinken. Wilt u uw kind voor het drinken a.u.b. een beker
meegeven en voor het eten fruit in een doosje (graag geschild en/of gesneden) of een koek.

Spel-/gymles
Op dinsdag en vrijdag wordt er gegymd in de kleutergymzaal (locatie 15). Daar worden spelletjes
gedaan of gegymd met materialen zoals het klimrek, de ringen ed. Bij slecht
weer gaan we ook extra gymmen in de kleutergymzaal.
Het is fijn, wanneer de kinderen voor deze lessen een gymtas met gymschoenen (het
liefst met klittenband) hebben.
Deze tas kan aan de kapstok blijven hangen.
Wilt u regelmatig controleren of de gymschoenen nog passen?
In de gang staat een bak met gymschoenen die andere ouders erin hebben gedaan,
omdat deze schoenen niet meer pasten. Heeft u gymschoenen nodig, dan kunt u er evt.
een paar uithalen om te gebruiken voor uw kind.
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Techniek
Gedurende het schooljaar bieden wij technieklessen aan bij de kleuters.
Deze techniek activiteiten
worden in kleine groepjes uitgevoerd, onder begeleiding van een ouder. Wij
vragen hulp van ouders
om een groepje te begeleiden.

Toiletbezoek
De kinderen mogen zelf naar de wc gaan. We verwachten echter wel dat uw kind zindelijk
is en zelf de billen kan afvegen. Een ongelukje kan altijd gebeuren, we hebben op school
reservekleding.

Verjaardag
Wanneer uw kind jarig is, dan vieren wij dat aan het begin van de ochtend in de
kring. Wanneer u het leuk vindt, mag u hierbij aanwezig zijn. Uw kind mag ook
trakteren en evt. met
2 klasgenootjes langs de andere groepen gaan. In overleg mag uw kind de 4e
verjaardag ook op school vieren.

Verjaardag ouders
De kinderen maken voor beide ouders een verjaardagscadeautje.
Wilt u a.u.b. beide geboortedata aan de leerkracht doorgeven?

6-weken gesprek
Wanneer uw kind 6 weken op school zit, wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek.
Wij kunnen dan aangeven hoe het met uw kind gaat op school. Daarnaast vinden wij het prettig om
te horen hoe uw kind school ervaart.

KIJK!
Wij gebruiken bij de kleuters het observatie en registratiesysteem van de KIJK. Twee
keer per jaar vullen wij deze in, zodat wij de ontwikkeling van uw kind op de verschillende gebieden goed kunnen volgen. Eventuele bijzonderheden worden bij het rapportgesprek
besproken.
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Thematisch werken
In beide kleutergroepen werken we regelmatig aan een
thema, zoals Sinterklaas, Kerst, de kinderboekenweek.
Voor deze thema’s maken we o.a. gebruik van activiteiten
uit “de Kleuteruniversiteit”.

Samenwerking groepen 1/2
De beide groepen 1/2 werken intensief samen. Zo worden o.a. de werkjes voor de
kinderen samen gepland, zodat het aanbod in beide groepen hetzelfde is. Ook de
thema’s bereiden we samen voor.
Verder spelen de kinderen regelmatig samen buiten of wordt er samen gekozen uit de hoeken.
Daarnaast worden de groepen een aantal keer per week gesplitst, waarbij er gelet wordt
op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Op deze manier kunnen er meer specifieke
activiteiten aangeboden worden.

Samenwerking peutergroep en de groepen 1/2
In het begin van het schooljaar worden de thema’s met elkaar afgestemd. Tijdens deze thema’s
doen we ook gezamenlijke activiteiten.
Bovendien spelen de kinderen van de peutergroep en de groepen 1/2 enkele keren per
week samen buiten.
Verder bespreken de juffen van de peutergroep, de ontwikkeling van de kinderen die
van de peutergroep komen, samen met de ouders en de leerkrachten van de groepen 1/2.
De samenwerking zal de komende periode steeds meer vorm krijgen.

Verteltassen
Er zijn op school, voor de kinderen in de groepen 1/2, speciale verteltassen.
Hierin zit altijd een prentenboek en verder vaak een informatief boek,
spelletjes of werkbladen. U kunt het prentenboek voorlezen en daarna evt. ook
de andere activiteiten doen, zodat de belangstelling voor boeken, letters en
woorden vergroot wordt.
Deze tassen kunnen op ieder moment meegenomen worden.
Als u een verteltas mee neemt of terugbrengt, dit graag doorgeven aan de leerkracht.

Bibliotheekbus
Elke even week komt de bibliotheekbus op maandag van 13.45 uur - 14.45 uur bij onze school. De
kinderen mogen onder begeleiding van een leerkracht 2 boeken kiezen. Wij maken een kopie van
de bibliotheekpas van uw kind, deze kopie blijft op school zodat u
geen pas mee hoeft te geven.
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Bas, onze logeerpop
Er is op school, voor de kinderen, een logeerpop (Bas) aanwezig. Hij mag telkens een
weekje bij een kind gaan logeren. Hij heeft een tas bij zich waarin een spelletje zit en
ook wat voorleesboeken. Verder een map met daarin wat kleurplaten. Het zou leuk zijn wanneer u,
samen met uw kind, een verslagje wilt maken van de logeerpartij. Dit
verslagje lezen wij dan samen met uw kind voor in de kring.
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Algemene informatie
De volgende informatie komt uit de schoolgids, de schoolgids is te vinden op de
website: www.vierschip.nl
Daarnaast worden er regelmatig berichtjes gepost op onze facebookpagina. Bij het
inschrijfformulier zit een AVG lijst waarop u kunt aangeven of uw kind op de foto
mag
en voor welk doeleinde.

Ziek
Is uw kind ziek, wilt u dit dan telefonisch melden voor 08.30 uur?
Ons telefoonnummer locatie 17: 0118-601777.

GVO en HVO
Als openbare school zijn wij verplicht vormingsonderwijs aan te bieden. Op donderdag komen de
vakdocenten voor GVO juf Els en HVO juf Dineke.
Wij bieden vanaf groep 1 godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs aan.
U kunt kiezen uit:
●
Protestants-Christelijk (GVO)
●
Humanistisch (HVO)
Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden
en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Het vergroten van kennis en zelfbewust-zijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe
wereld en ook hun zelfvertrouwen.
Bij de inschrijving geeft u aan voor welke richting u kiest. In de loop van het schooljaar krijgt u
de mogelijkheid om voor het schooljaar daarna een eventuele andere keus te maken.

Stagiaires
Wij zijn een opleidingsschool voor studenten van Scalda en HZ.
Gedurende het schooljaar kunt u bij ons in de groep verschillende stagiaires tegenkomen.

Verlof
Op 5-jarige leeftijd is uw kind leerplichtig. In bijzondere gevallen kan uw kind vrij krijgen van
school. Hiervoor moet schriftelijk toestemming aangevraagd worden. U kunt een formulier halen bij
juf Tinta of downloaden op de website. Ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht te melden bij de
leerplichtambtenaar.
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Overblijven
Op school kan uw kind overblijven. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door pedagogisch
medewerkers van Kinderopvang Walcheren. Het aanmeldformulier kunt
u downloaden via de website en zit ook in het kennismakingspakket.

Koffie uurtje
Ieder schooljaar vinden er een aantal koffie uurtjes plaats met de directeur Tinta.
De data hiervoor staan in de nieuwsbrief vermeld.

Oudergesprekken
Ieder schooljaar bieden wij 3x de mogelijkheid om het welzijn en de ontwikkeling van
uw kind met de leerkrachten te bespreken.
Twee keer zal dit zijn naar aanleiding van een rapport.

Nieuwsbrief
Regelmatig krijgen de kinderen een nieuwsbrief per mail, hierin staat informatie over
de school en activiteiten/data die belangrijk zijn om te weten. Hiervoor vragen we om
uw mailadres.

Eindfeest
Het schooljaar wordt afgesloten met een feest

Schoolreis
Ieder schooljaar gaan wij in september/ oktober op schoolreis. Met de kleuters blijven
wij in Zeeland.

Ouderraad, MR, werkgroep
Onze school heeft een ouderraad die bestaat uit ouders van kinderen op onze school.
Zij helpen bij verschillende activiteiten op school. Voor sommige activiteiten zijn er
meer ouders nodig die ons een helpende hand kunnen bieden.
Onze school heeft ook een MR, die vertegenwoordigt wordt door een aantal ouders en leerkrachten.
Deze groep ouders komt ongeveer 1 x per maand bij elkaar.
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Vakantierooster 2020-2021
Zomervakantie

11 juli 2020 t/m 23 augustus 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021 t/m 21 februari 2021

Goede vrijdag

2 april 2021

Tweede paasdag

5 april 2021

Meivakantie

24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021 en 14 mei 2021

Tweede pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021 t/m 5 september 2021
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