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Hartelijk welkom op de Tiende Penning!
Beste ouders/verzorgers,

Naast de informatie die we elk jaar opnemen in de schoolgids, vinden we het 
belangrijk dat we bij de start van uw kind op onze school, ook onze regels en 
afspraken toelichten. Daarom hebben we dit specifieke informatieboekje voor groep 
1 en 2 gemaakt om u wegwijs te maken in onze kleutergroepen. 

Schooltijden
Wij gaan maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 
14.00 uur naar school. 

Lunch
Alle kinderen lunchen op school. Wilt U uw kind een 
gezonde lunch en drinken meegeven en dit in de 
bakken neerzetten die daarvoor klaar staan bij het 
lokaal. 

Binnenkomst
Vanaf tien minuten voor aanvang van de school 
(8.20 uur en 13.20 uur) bent u welkom om met uw 
kind de klas in te komen. We willen graag om half 
negen écht beginnen, dus we vinden het fijn als 
iedereen op tijd is. 
U mag even mee de klas in om uw kind naar zijn/haar 
plaats te brengen. Dagelijks geven de kinderen bij 
binnenkomst hun aanwezigheid aan op het digibord, 

dit doen zij door hun 
naam met foto aan te 
klikken.
Ophalen
U kunt buiten het hek 
op uw kind wachten. De 
leerkrachten lopen met 
de kinderen naar buiten 
en zorgen ervoor dat de 
kinderen niet zonder 
ouder/verzorger 
vertrekken.

Fietsen, skateboards 
Fietsen, stepjes etc. 
van de kleuters mogen 
op het schoolplein 
geparkeerd worden bij 
het hek.

Kapstok
De jas mag in de 
luizenzak aan de 
kapstok (bij de eigen 
naam) worden 
gehangen. 
Tassen kunnen in de 
luizenzak of kunnen 
aan het haakje erbij 
worden gehangen. 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Gymschoenen
Elke dag hebben we bewegingsonderwijs. Naast het 
buiten spelen gaan we ook geregeld gymmen in onze 
eigen gymzaal. We gymmen in ondergoed. Dus alleen 
gymschoenen zijn nodig. Het liefst schoenen zonder 
veters  en voorzien van naam. Wij bewaren de 
schoenen in een mand in de klas.
Daarnaast hebben de kleuters ook 2 keer per week 
gymnastiek van onze vakdocent gym. Hiervoor 
hebben de leerlingen gymspullen nodig. In ieder geval 
een broekje met hemd/shirt of een turnpakje volstaat.

Kaplaarzen
Deze worden niet in de klas gedragen. Maar op 
sokken lopen is ook niet fijn. Het is dan ook aan te 
raden ervoor te zorgen, dat uw kind dan pantoffels (of 
schoenen) bij zich heeft, om deze aan te kunnen 
doen. De gymschoenen mogen hier ook voor gebruikt 
worden. 
 
Groepen
In groep 1 en 2 maken we met opzet een 
combinatiegroep(en).
De ontwikkeling van het jonge kind gaat 
sprongsgewijs. Het jonge kind kan zo op een 

natuurlijke manier van 
het oudere kind leren. 
En het oudere kind 
vindt altijd een ander op 
zijn 
ontwikkelingsniveau.

Speelgoed
Wij willen liever niet dat 
uw kind structureel 
speelgoed meeneemt 
naar school. Mocht uw 
kind iets willen 
meenemen, 
bijvoorbeeld een knuffel 
in de eerste periode, 
dan is dat uiteraard 
geen probleem. 
We hebben een 
“meeneem bak” waar 
de kinderen hun 
spulletjes in kunnen 
doen.  Als uw kind iets 
mee wil nemen om te 
laten zien of omdat hij/
zij moet overblijven, 
kan dat ook in dezelfde 
bak gelegd worden.

Verjaardag vieren 
(vanaf 5 jaar)
Daar maken we 
natuurlijk een feestje 
van in de klas. U mag 
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daarbij aanwezig zijn. Uiteraard vinden wij het leuk, 
als uw kind trakteert.  De keuze van de traktatie is aan 
u. Onze voorkeur gaat uit naar iets kleins en gezonds. 
De kinderen mogen een verjaardagskaart uitzoeken 
en mogen dan ook langs de andere leerkrachten van 
de school. 

Luizencontroles
Elke woensdag na de schoolvakanties worden alle 
kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door 
speciaal geïnstrueerde hulpouders. Wanneer er 
hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind, of in de 
groep van uw kind, dan wordt u hierover persoonlijk 
ingelicht.

Pauzehapje
In de ochtend drinken 
en eten wij gezamenlijk 
in de kring. U kunt 
hiervoor een beker of 
een pakje drinken 
meegeven. Ook is er de 
mogelijkheid, om uw 
kind aan te melden 
voor schoolmelk.
Op dinsdag en vrijdag 
hebben wij een fruitdag, 
dus graag iets van fruit 
of groenten meegeven. 
Op andere dagen een 
koek, bijvoorbeeld een 
liga of evergreen, is 
geen probleem. Echter 
snoepgoed is 
verboden.
Op bekers, pakjes, 
bakjes etc. is het 
handig om de naam 
van uw kind te 
vermelden. 

Schoolbibliotheek
Een keer per week (op dinsdagmiddag) kunnen de 
kinderen van groep 1 en 2 een (lees) boekje uitzoeken 
in onze schoolbibliotheek en mee naar huis nemen. 
Ieder kind krijgt een persoonlijke boekenlegger met 
zijn of haar naam erop. Deze blijft op school. De 
boekenlegger doen we in het boek als we deze weer 
inleveren. 
Boeken mag je zo lang lenen als je wilt, maar voor 
een vakantie moeten alle boekjes weer worden 
ingeleverd.
Wij verzoeken u erop toe te zien, dat er zorgvuldig met 
het boekje wordt omgegaan. Zorgt u voor een tas, 
zodat het geleende boek daarin kan.

Financiële 
ouderbijdrage
Het organiseren van 
leuke activiteiten voor 
de kinderen kost geld.  
Om alle activiteiten te 



INFORMATIEBOEKJE GROEPEN 1 & 2 |      

bekostigen vragen we jaarlijks voor alle kinderen een 
bijdrage van €25. Dit is een vrijwillige bijdrage. 
Stroomt uw kind later het jaar in, dan bedraagt de 
bijdrage €2,50 per maand.  U kunt uw bijdrage 
overmaken op NL29 RABO 0365 4788 49 t.n.v. 
“Ouderver. OBS Tiende Penning”, onder vermelding 
van de naam en groep van uw kind(eren).  

Foto’s en filmpjes
Een keer per jaar komt de schoolfotograaf. Deze 
maakt een groepsfoto, een portretfoto (op diverse 
formaten) en een broer/zus portret foto. Over de 
datum, prijzen en andere details krijgt u tijdig een 
bericht. 
Van de andere evenementen worden foto’s gemaakt 
door de OV. Op de website van de school kunt u deze 
bekijken.  Ook worden er regelmatig foto’s geplaatst 
op PARRO.
Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van 
foto’s op de website van de school, dan kunt u dit 
aangegeven op het inschrijfformulier van uw kind.
(zie ook “web protocol” op de website van de school).
Schoolarts/

logopediste
In groep 2 worden alle 
kinderen door de 
schoolarts onderzocht. 
Dit wordt gecoördineerd 
door het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 
Hiervoor krijgt u 
persoonlijk een 
uitnodiging. Bij dit 
onderzoek bent u, als 
ouder, ook aanwezig.  
Ook is er voor de 
kinderen uit groep 2 
een logopedische 
screening. Dit gebeurt 
onder schooltijd, hierbij 
zijn geen ouders 
aanwezig. U ontvangt 
van tevoren een 
informatiebrief hierover.

Betrokkenheid ouders
Een heleboel activiteiten die we op school doen 
kunnen we niet doen zonder de hulp van ouders. 
Betrokkenheid bij de school vinden we erg belangrijk, 
dus als u het leuk vindt om een keer in de klas te 
helpen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht, de 
klassenmoeder of een lid van de Oudervereniging. 

Contacten met ouders
Contact is onmisbaar voor een goede 
verstandhouding en samenwerking. Ongeveer 2 
weken, nadat uw kind gestart is op school, wordt u 
uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek met de 
leerkracht van uw kind.
Naast dit contactmoment zijn er in de loop van het 
schooljaar meerdere contactmomenten. Informatie 
hierover kunt u vinden in de schoolgids en op de 
website.

PARRO
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van 
de activiteiten in de groep of in school, heeft elke 

groep een PARRO app. 
We gebruiken dit 
digitale medium voor 
onze communicatie. 
Om gebruik te kunnen 
maken van PARRO 
ontvangt u van de 
leerkracht een 
inlogcode. 
Alle informatie/
communicatie verloopt 
via deze app. Het is 
dus erg belangrijk, dat 
u zich aanmeldt voor 
deze app!

Inrichting van ons 
onderwijs
Ons lesprogramma 
wordt ingevuld vanuit 
thema’s. Binnen deze 
thema’s besteden we 
aan alle 
kennisgebieden 
aandacht. De thema’s 
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proberen wij zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. De lessen en 
activiteiten worden deels bedacht door de 
leerkrachten en deels door de verschillende methodes 
die wij gebruiken.
Wij gebruiken o.a. “Kleuteruniversiteit” (methode 
gericht op alle ontwikkelingsgebieden zoals: taal-, 
reken-, sociaal emotioneel-, & creatieve ontwikkeling) ,
“De wereld in Getallen” en ‘’Gecijferd 
Bewustzijn’’ (methodes gericht op rekenontwikkeling),  
‘’Fonemisch Bewustzijn’’( voor het aanleren en 
begrijpen van de letters) en ‘’Begrijpend 
Luisteren’’ (om het kritisch luisteren te oefenen en 
kinderen voor te bereiden op het latere begrijpend 
lezen).

Wij beginnen de dag (ochtend en middag) in de kring. 
In de kring bespreken we met de kinderen hoe de dag 
verloopt. 
Dagelijks worden er verschillende routines besproken 
zoals: de dagen van de week, het weer, de maand en 
het seizoen.
Daarnaast vinden er ook andere activiteiten plaats in 
de kring, zoals muziek, taalactiviteiten, 
rekenactiviteiten, voorlezen, Engels en eten en 
drinken. De verwerking van de, in de kring 
aangeboden leerstof, vindt plaats tijdens de speel/
werk les (zie volgende kopje). 
In elke groep werken wij met een digibord en 
computers / IPad, om de kinderen wegwijs te maken 
in de digitale wereld en ter ondersteuning van het 
onderwijs.
We spelen iedere dag, buiten en/of in het speellokaal.
De jongste kleuters krijgen, als zij voor de 
herfstvakantie ingestroomd zijn, een rapport net zoals 
de rest van de leerlingen van school.

De speel/werk les
De speel/werk les vindt 
twee keer per dag 
plaats. Eén keer in de 
ochtend en één keer in 
de middag. Tijdens de 
speel/werk les werken 
en spelen de kinderen 
in de verschillende 
hoeken. In de klas 
hebben we onder 
andere de volgende 
hoeken:

- Bouwhoek
- Leeshoek
- Huishoek
- Rekenhoek
- Taal/schrijfhoek
- Kleihoek
- Computerhoek/ 

IPad
- Zand/watertafel
- Puzzelhoek
- Teken/
- knutselhoek

Verder zijn er ook nog 
materialen zoals: Lego, 
K’nex, Kapla, Sjobus, 
Clixx, kralenplanken, 
auto’s etc. waarmee de 
kinderen kunnen 
spelen.
Tijdens de speel/werk 
les beginnen de 
kinderen vaak een 
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kwartier met een door de leerkracht geplande 
opdracht. Dit noemen we het werken in de 
kleurengroep. Alle kinderen zitten in een kleurengroep 
en dit groepje verplaatst zich gedurende de week over 
verschillende hoeken/werkjes. Deze groepen wisselen 
om de 2 maanden.
Hierna mogen de kinderen allemaal zelf een werkje 
kiezen via het Digikeuzebord. Vervolgens mogen de 
kinderen tot 2 keer wisselen van werkje/hoek.

Tijdens de speel/werk les is er ook een moment 
waarop de ‘kleine kring’ plaatsvindt. In de kleine kring 
worden kinderen in kleine groepjes spelenderwijs 
begeleid en werken we aan en bepaald doel.

Digikeuzebord
Het Digikeuzebord is het programma waarop de 
kinderen hun werkjes kiezen en aangeven in welke 
hoek zij gaan werken. Dit programma houdt bij hoe 
vaak de kinderen voor een bepaalde opdracht kiezen. 
Dit is ook inzichtelijk voor de kinderen. In de klas 
hebben we de afspraak: ‘maximaal 3 keer per week 
één dezelfde werkje’. Ook houden de leerkrachten in 
dit programma bij hoe de ontwikkeling van de kinderen 
verloopt. Zij houden bij welke doelen de kinderen al 
behaald hebben en waar nog aan gewerkt moet 
worden.

Engelse taal
Onze school kiest 
bewust voor het 
aanbieden van de 
Engelse taal in alle 
groepen. 
Jonge kinderen leren 
op een speelse wijze 
de Engelse taal.

Alle overige informatie 
over onze school kunt u 
vinden in onze 
schoolgids, op PARRO 
en op onze website.
obsdetiendepenning.nl

 
Wij wensen uw kind een hele fijne tijd 

op onze school!

OBS De Tiende Penning behoort tot Stichting Onderwijsgroep EduMare


