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Voorwoord 

 

Welkom op basisschool de Schakel.  Uw kind mag binnenkort voor het eerst naar de basisschool. 

Hij/zij zal starten in groep 1/2. Een belangrijke stap, voor sommige ouders en kinderen een eerste 

kennismaking met het basisonderwijs. Wij heten u van harte welkom op onze school en vinden 

het erg fijn dat u interesse in onze school toont. In deze informatiebrief zetten we wat algemene 

zaken voor u op een rijtje. Voor vragen, opmerkingen en andere zaken kunt u altijd terecht bij de 

leerkracht van uw kind, de directie en de intern begeleider.  De deur staat open ! 

Dit boekje is een aanvulling op onze kalender, schoolgids en onze website.  
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Wie zijn wij  

Basisschool de Schakel is een onderdeel van Spilcentrum Lievendaal. Binnen dit spilcentrum 

werken wij nauw samen met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang 

van Kids Society Erica. Maar ook is er een intensieve samenwerking met andere partners zoals 

Wij-Eindhoven, de bibliotheek ,de  GGD, het consultatiebureau, het  jeugd- en jongerenwerk, 

Sportformule, en het CKE (Centrum voor de  Kunsten Eindhoven). 

Binnen ons Spil willen wij alle kinderen optimale ontwikkelkansen bieden op alle gebieden,  zodat 

kinderen alle kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Wij denken dat we 

door een intensieve samenwerking te creëren tussen ouders, school en andere instanties, elk kind 

binnen ons Spil tot zijn recht kunnen laten komen. Onze overtuiging is dat het kind zich op deze 

manier optimaal kan ontwikkelen. 

Uw kind zal instromen in een groep 1/2. In het schooljaar 2018-2019 werken wij met 3 groepen 1/2. 

De groepen starten allemaal met ongeveer 17 kleuters en zullen uitgroeien tot ongeveer 

24kleuters. Mocht er tussentijds een grotere instroom komen dan zullen we een 4e kleuterklas 

starten. 

In de groepen 1/2 werken de volgende leerkrachten: 

        

1-2a   1-2b   1-2c   1-2c 

Michelle Wouters Myrthe Reijckers Els Bottelier  Peggy Hanssen 

Naast deze kleutergroepen hebben we voor de kleuters ook nog een schakelklas. Daar vertellen 

we u zo graag meer over. Verder zijn de directeur Peter Leenhouwers en de intern begeleider 

Ingrid van de Ven betrokken bij de groepen 1/2. Ook de conciërge John  Moretti is vaak een eerste 

aanspreekpunt voor ouders bijvoorbeeld bij ziekmeldingen. 

 

       

Schakelklas  Directeur  Intern begeleider Conciërge 

Bea Schoots  Peter Leenhouwers Ingrid van de Ven John Moretti 
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Schooltijden 

Elke ochtend gaat de eerste bel om 8.25 uur. U heeft dan tot 8.30 uur de gelegenheid om uw kind 

naar de klas te brengen. Om 8.30 uur bij de tweede bel start de les. Om 12.15 uur gaan alle kleuters 

eten, we hebben een continurooster. De kinderen nemen  hun eigen eten en drinken mee. De 

school is uit om 14.30 uur. De kleuters komen 5 minuten eerder naar buiten. Wanneer ze buiten 

zijn verzamelen de kinderen per klas bij een vorm op de grond. Dit is de vaste verzamelplek van de 

groep. Voor juf Els is dat de driehoek, voor juf Michelle het vierkant en Juf Myrthe bij de cirkel. De 

kinderen mogen pas naar hun papa of mama wanneer zij tegen de juf hebben gezegd wie ze 

hebben gezien. Helpt u mee erop te letten dat de kinderen dit eerst tegen ons vertellen en niet 

meteen naar huis toe gaan? 

De schooltijden op een rijtje: 

Maandag  8.30-14.30                                                                                                                            

Dinsdag    8.30-14.30                                                                                                                                                             

Woensdag   8.30-12.30                                                                                                                                                                                           

Donderdag  8.30-14.30                                                                                                                                     

Vrijdag   8.30-14.30 
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Een dag in een kleuterklas  

Als de bel gaat mogen de kinderen (samen met hun ouders) naar binnen. U mag met uw kind 

meelopen maar dit is niet verplicht.  Uw zoon/dochter hangt zijn/haar jas op aan de kapstok bij 

zijn/haar eigen plaatje en legt de meegebrachte tas in de daarvoor bestemde mand. Dan gaat 

hij/zij de klas in. U bent van harte welkom om met uw kind mee naar binnen te lopen. Bij de 

tweede bel om 8.30 willen we graag starten met de dag en we vragen de ouders dan ook afscheid 

te nemen. 

In de kleuterklassen werken we met thema’s en we proberen alle activiteiten die we door de dag 

heen doen te linken naar het actuele thema. 

Iedere kleuterklas start met een ‘goede morgen-kring’. In deze kring wordt stil gestaan bij de 

dagen van de week. Er wordt ook stil gestaan bij de maanden van de week en het weer. Ook 

kijken we natuurlijk wat we die dag allemaal gaan doen. Dit doen we door te kijken naar de 

dagritme kaartjes die de leerkracht heeft opgehangen.  Op maandag mogen de kinderen 

materialen van thuis meenemen om in de kring te laten zien op de andere dagen mogen de 

kinderen geen spullen meenemen van thuis.  Meestal volgt aansluitend een kring activiteit. 

Na de kring kunnen er verschillende activiteiten plaats vinden.  Vaak starten we  met een werkles 

maar het kan ook zijn dat de kinderen naar de speelzaal gaan. 

Tijdens de werkles werken de kinderen aan een taakje. Soms is dit zelf gekozen en soms zal dit 

een taakje met de juf zijn  of door de juf gekozen. Ieder kind heeft zijn eigen plaatje en kan dit bij 

zijn/haar werkje hangen dit doen ze op het planbord in de groepen. 

Na de werkles zal er meestal fruit gegeten worden. Alle kinderen hebben een tas met 

fruit/boterham en drinken bij. In de kring worden de tassen uitgedeeld en we zingen het 

smakelijk-eten-lied voor we gaan eten.  

Daarna is het tijd om lekker buiten te gaan spelen. We lopen in rij naar buiten en weer naar 

binnen. Bij het buitenspel kunnen de kinderen spelen op het plein. Vaak pakken we de materialen 

erbij zoals fietsjes, steppen, karren en zandbakspullen. Op woensdag mogen de kinderen stepjes, 

spacescooters, skeelers en wheelies meenemen van thuis.  
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Na het buiten spelen werken we nog even in de klas of spelen we in de gymzaal. Soms volgt er 

nog een kringactiviteit, dit is elke dag anders. 

Om 12.15 uur starten we met de lunch in de klas. De kinderen eten eerst een kwartier en gaan 

daarna een kwartier buitenspelen. De leerkracht eet met de kinderen en zal de kinderen daarna 

ook vergezellen naar buiten.   

Na deze pauze gaan we weer verder met de dag. Vaak volgt ’s middags ook een kringactiviteit 

waarbij u bijvoorbeeld kan denken aan het voorlezen van een prentenboek, een rekenactiviteit, 

een gesprek over het thema of een spelletje. 

Ook ’s middags werken we weer met de materialen in de klas en vaak spelen we nog even buiten 

of in de speelzaal. De volgorde van deze activiteiten zal per dag verschillen. 
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Gymnastiek 

De kleuters kunnen dagelijks gebruik maken van de speelzaal. Dit gebeurt voornamelijk bij slecht 

of koud weer. Gymkleding hebben ze niet nodig; ze gymmen in hun ondergoed. Wel heeft elk 

kind gymschoentjes nodig met een rubber zool (geen zwart). Wij vragen u deze mee te brengen. 

Dit is vanwege veiligheidsredenen. Het liefst schoenen met een klittenbandsluiting of instappers. 

Geen veterschoenen. U kunt zich voorstellen dat er dan te veel tijd verloren gaat met het aan- en 

uitdoen van de schoenen.  

De gymschoentjes kunnen op school blijven in een stoffen zak aan de kapstok. Zet u wel even de 

naam van uw kind in de schoenen?  

 

 

Schakelklas 

Voor een aantal kinderen uit groep 1/2 is  er op onze school de Schakelklas. In deze klas krijgen 

deze kinderen extra ondersteuning en begeleiding op gebied van taal om deze kinderen een 

sterke basis te geven voor de rest van de schoolperiode. Deze kinderen werken op gezette tijden 

buiten de klas middels extra begeleiding en activiteiten in kleine groepjes. 

Spel – en boekenplan 

Op dinsdag is er spel- en boekenplan. De specifieke data hangen bij de kapstok. Juf Bea is 

aanspreekpunt. De kinderen hebben een blauwe tas om een spel te lenen en een oranje tas om 

een boek te lenen. Het spel mag met de ouders uitgezocht worden, een boek met hulpouders of 

na schooltijd met eigen ouders. De kinderen gaan alleen iets lenen wanneer zij de tas mee hebben 

genomen. Een hulpouder komt de kinderen uit de klas halen.  

De kinderen kunnen zelf het boek al inleveren in de inleverbak in de bibliotheek. De tasjes hangen 

de kinderen in de ochtend aan de deurklink in de klas, wanneer ze een boek of spel hebben 

uitgezocht mag de tas op de kapstok.  
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Eten en drinken 

Op onze school werken we met een continurooster. De kinderen brengen dus voor 2 momenten eten 

en drinken mee naar school. In de ochtend hebben de kleuters een moment dat we ‘het fruithapje’ 

noemen. Dan gaan we samen wat eten en drinken. We vragen aan u om  1 stuk eten (fruit, boterham 

of koek) en 1 stuk drinken (drinkbeker of pakje drinken) mee te geven. Liefst zo gezond mogelijk.  

Tussen de middag gaan we samen lunchen. Ieder kind neemt zijn/haar eigen brood mee naar school. 

Ook brengen ze wat te drinken mee. De kinderen eten dit samen met de leerkracht in de klas op. Wij 

vragen ook nu weer om te letten op gezonde voeding en geen snoep mee te geven.  

 

 

Luizencontrole 

In de eerste week van elke maand is er op dinsdag een luizencontrole. Dit wordt door vaste 

ouders in de hal gedaan. 

Jassen aan/ uit, veters, kleren aan/uit 
 
Eenmaal bij ons op school vragen we steeds meer van de zelfstandigheid van de kinderen. We 

zien ook het liefst dat de kinderen al zelf de jassen aan en uit kunnen trekken, de rits dicht kunnen 

maken en zelf de kleren aan en uit trekken. Probeert u thuis de zelfstandigheid ook te stimuleren?                      

Ook kunnen de kinderen die al veters kunnen strikken een strikdiploma verdienen. 

Telefoonnummers 
 
Het komt soms voor dat we u moeten bellen. Denk bijvoorbeeld aan een ziek kind dat opgehaald 

moet worden. Graag hebben wij uw juiste telefoonnummer bij de hand. Voor ons is het ook van 

belang om een tweede telefoonnummer te hebben in geval van nood (u krijgt hier ook een 

formulier voor). Geeft u dit a.u.b. zo snel mogelijk door aan de leerkracht? 
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Verjaardagen 

Een verjaardag is een grote gebeurtenis. We maken er in de klassen dan ook een groot feest van! 

De jarige job mag dan trakteren. Hierbij willen we verzoeken om de traktatie bescheiden en zo 

gezond mogelijk te houden. De kinderen mogen deze dag met een kaart langs de andere 

leerkrachten. Bij meneer John  kunnen ze een kleinigheidje uitzoeken. 

 

 
School-app en website 
 
We hebben een gratis te downloaden school-app. U vindt deze in de ‘store’ van uw telefoon. Via 

deze app vindt u diverse informatie terug, kunnen wij u op de hoogte houden van zaken en kunt u 

uw kind ziekmelden. Op de website vindt u diverse informatie. Onder het kopje van de klas van 

uw kind kunt u foto’s vinden van activiteiten en gebeurtenissen op school. 

(www.deschakeleindhoven.nl) 

Afwezig/ verlof 
 
Als uw kind ziek is, willen we graag dat u de school opbelt en dit doorgeeft. Krijgen wij geen 

afmelding dan noteren wij dat het kind ongeoorloofd afwezig is. Mocht u een keer voor een feest 

of vakantie één of meerdere schooldagen vrij willen dan moet u naar de directeur. Hij kan dan in 

overleg met u, verlof geven. 

Schakelaar/ kalender 
 
Eens in de 14 dagen komt een informatieblaadje van onze school uit; de Schakelaar! Hier kunt u 

actuele informatie op terugvinden over wat er zoal reilt en zeilt bij ons op school. Probeer dit 

altijd goed door te nemen. Belangrijke informatie (bijvoorbeeld vrije dagen) vindt u ook terug in 

de schoolkalender. 

http://www.deschakeleindhoven.nl/
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Naar de WC 
 
Als uw kind bij ons op school komt, gaan we er van uit dat hij/ zij zindelijk is. Natuurlijk kan het 

voorkomen dat een kleuter in de broek plast of poept. Als het kind in de broek plast, kunnen wij 

het kind een schone onderbroek en broek geven. Wilt u deze uitgewassen teruggeven? 

Mocht uw kind in de broek poepen dan bellen wij u op om het kind op te halen. Dit i.v.m. de 

tijdrovende verschoning die dan nodig is. De leerkracht kan de klas met de andere kinderen niet 

alleen laten om één kind op de wc te helpen. 

 

 

Thema’s en koffiemoment 

Bij de kleuters werken we met thema’s. Deze thema’s komen uit de methode Schatkist en worden 

aangevuld met lessen uit Kleuteruniversiteit en andere materialen en bronnen.  Bij ieder thema 

ontvangt u een ouderbrief met belangrijke informatie over dat thema.  

Bij iedere start van het thema is er een koffiemoment waarbij ouders foto’s of filmmateriaal te 

zien krijgen over de opening van het thema en de afsluiting van het vorige thema.  Het thema 

wordt met de ouders besproken en er is aandacht voor onderwerpen vanuit de ouders. 

Oudergesprekken en rapport 

In november en februari vinden er oudergesprekken plaats. Bij het tweede oudergesprek en in 

juni zal uw kind ook een rapport ontvangen. Het rapport zal tijdens het oudergesprek worden 

meegegeven. Naast de geplande gesprekken is het altijd mogelijk om met de leerkracht een 

afspraak te maken. 
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Logeerbeer 

In elke klas is een knuffel welke uit logeren gaat. Iedere vrijdag mag deze knuffel mee met een 

kind om in dat weekend alles samen te doen. Er zit ook een schrift of boekje in de tas van de 

knuffel waarin u samen met uw kind alle gebeurtenissen schrijft (een soort dagboekje). Op 

maandag neemt uw kind de knuffel weer mee en mag uw kind erover vertellen in de kring. We 

lezen de avonturen uit het schriftje voor aan de kinderen en laten eventuele foto’s zien. We willen 

hiermee de verantwoordelijkheid voor iets (in dit geval de knuffel) vergroten, het chronologisch 

vertellen van gebeurtenissen en het verband tussen gesproken en geschreven taal stimuleren.  

Stagiaires 

Op onze school geven we studenten de ruimte om praktijkervaring op te doen. Het kan dus 

voorkomen dat er in de klas van uw kind een stagiaire aanwezig is. Deze stagiaire willen we zoveel 

mogelijk benaderen als ‘leerkracht’ en stimuleren de ontwikkeling van de student door deze bij 

zoveel mogelijk te betrekken.  

 

 

We hopen u hiermee een korte maar duidelijke impressie gegeven te hebben over de dagelijkse gang 

van zaken bij de kleuters. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij deze graag! 
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