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Praktische informatie over de kleutergroepen  
 
 

 

 
Halen en brengen 
Om 08.20 uur gaat de schooldeur open, zodat u uw kind in de klas kunt brengen. Op het moment dat de juf de klas in 
komt kunt u rustig afscheid nemen van uw kind. Het is de bedoeling dat uw kind op zijn/haar eigen stoeltje in de 
kring gaat zitten. Er wordt dus niet in de hoeken gespeeld. Om 08.30 uur gaat de groep beginnen. Heeft u belangrijke 
mededelingen, wilt u die dan op een briefje aan de groepsleerkracht geven? Na schooltijd kan dit natuurlijk ook.  

 
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u uw kind om 14.45 uur ophalen op het schoolplein. Elke kleutergroep heeft 
een vaste ophaalplaats. Op woensdag staan we daar om 12.15 uur en op vrijdag kunt u uw kind om 12.00 uur in de 
klas op komen halen. 
Op maandag t/m donderdag lopen we, als de school uit gaat, eerst met de groep naar de vaste ophaalplek. We laten 
daar alle kinderen plaatsnemen op de zandbak, om vervolgens te kijken wie er al naar zijn ouder/oppas kan. Pas als 

wij de ouder/oppas hebben gezien, mag het kind bij ons weg, omdat we er zeker van willen zijn dat iedereen veilig op 
de goede plek terecht komt. 
  
Als uw kind door ziekte of andere redenen niet naar school kan komen, dan geeft u dit voor 08.15 uur per e-mail 

door op afmelden@ark-haarlem.nl.  
 
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dat houdt in dat uw kind op de reguliere schooltijden aanwezig moet zijn. Voor 5-

jarigen is er echter wel een ‘5-jarigenregeling’. Voor een aantal speciale gelegenheden is het mogelijk verlof aan te 
vragen. U doet dit door tijdig schriftelijk uw verzoek in te dienen bij de bouwcoördinator, Judith Dankelman 
(judith.dankelman@ark-haarlem.nl). Ook kunt u uw brief inleveren bij de leerkracht, die het verzoek in zal dienen bij 
de bouwcoördinator.  
 
De kring 
Om de start van de dag zo prettig mogelijk te laten verlopen, vragen wij jullie om ‘buiten de kring’ afscheid te nemen 

van jullie kind. Alleen kleuters lopen en zitten dan in de kring. Zo blijft de kring voor hen overzichtelijk en rustig.  
 
Eten en drinken 
's Morgens krijgen de kinderen de gelegenheid iets te drinken (het liefst in een beker) en te eten (één gezonde koek 
of geschild fruit (druiven en tomaatjes in de lengte doorgesneden), graag niet teveel meegeven!). Wilt u ervoor 
zorgen dat op zowel het eten als het drinken de naam van uw kind staat? De bekers en bakjes voor het 10-uurtje 

blijven in de tas bij de kapstok. 
 
Overblijven 
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen over, gezien het continurooster. Dit houdt in dat de 
leerkracht om 11.15 uur de kinderen naar het schoolplein brengt, waar zij onder leiding van de overblijfkrachten 
buiten spelen met de andere kleutergroepen. Om 11.45 uur worden de kinderen weer door de leerkracht opgehaald. 
Dan gaan we gezamenlijk lunchen in de klas. Voor de lunch heeft uw kind een broodtrommeltje met brood, een beker 

met drinken en een kleine theedoek (die als tafelkleedje dient) nodig.  
 
Buitenschoolse opvang 
Wilt u aan de leerkracht doorgeven wanneer uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat? Er zijn verschillende 
instellingen die naschoolse opvang verzorgen. In het gebouw hebben we vaste ophaalplekken, waar de kinderen 
worden verzameld voordat de rest van de groep naar huis gaat. 
 

Bereikbaarheidsformulier 

Aan het begin van het jaar heeft u het bereikbaarheidsformulier ontvangen en ingevuld, zodat wij, indien nodig, u 
kunnen bereiken. Zorgt u ervoor dat u bereikbaar bent en dat u nieuwe telefoonnummers tijdig doorgeeft? 
 
Jarig 
Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Ook mag de kleuter de klassen rond, met een traktatie voor de 

juffen. Wij adviseren een kleine en gezonde traktatie. Spreekt u van te voren met de leerkracht een datum af, waarop 
de verjaardag gevierd gaat worden? Zo hebben wij de gelegenheid het één en ander voor te bereiden.  
We verzoeken u vriendelijk om de uitnodigingen voor partijtjes niet in de klas uit te delen. 
 
Allergieën 
Het is belangrijk dat de leerkracht op de hoogte is van eventuele allergieën van uw kind. 
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Gym 
Twee keer per week hebben de kleuters gym. Op donderdag krijgen ze gym van de eigen leerkracht en op dinsdag 
gymmen ze met de vakleerkracht Niek Tammer.  
Bij de kleuters gymmen we met de gewone kleren aan (warme truien / jurken uit), en op gymschoentjes. De gympjes 

bewaren we in de mand in de klas. Mochten ze te klein worden, dan geven wij ze in de tas van uw kind mee naar 
huis. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind soepele gympjes heeft, het liefst met klittenband of elastiek? Vermeld daar 
graag de naam van uw kind op. Het is prettig als de kinderen op de gymdagen gemakkelijke kleding en schoenen aan 
hebben, omdat we zoveel mogelijk willen stimuleren dat de kinderen zichzelf kunnen aan- en uitkleden! 
 
Speelgoed 
Speelgoed van thuis houden we thuis . Tenzij het bij wennen of op ‘moeilijke dagen’ om een troostknuffeltje gaat. 

 
Nieuwsbrief 
Elke week komt de nieuwsbrief uit. Hierin staan alle belangrijke mededelingen! Deze nieuwsbrief wordt alleen nog 
maar digitaal (per e-mail) verspreid. U kunt uw naam en e-mailadres opgeven op de website van onze school: 
www.ark-haarlem.nl. Ga naar ‘nieuws en activiteiten’ en klik vervolgens op ‘nieuwsbrief’. Hier kunt u het e-mailadres 
invoeren waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Let u ook op berichtjes op het raam naast onze deur, hier hangen vaak belangrijke mededelingen. Overigens staat op 
de website van onze school, onder het kopje ‘ groepen’, regelmatig nieuwe informatie en/of foto’s van de activiteiten 
in de klas!!! 

 
Digitaal inschrijven voor de oudergesprekken 
Om u in te kunnen schrijven voor de oudergesprekken, is het nodig om u aan te melden via de site. 

Om uzelf aan te melden, gaat u naar www.ark-haarlem.nl , ga naar ‘inloggen’ en klik vervolgens op ‘gegevens 
doorgeven’. Hier kunt u uw gegevens doorgeven. De leerkracht moet per e-mail bevestigen dat het daadwerkelijk om 
een kind uit de betreffende klas gaat. Daarna kunt u inloggen. 
Een paar weken van te voren is het mogelijk om u in te schrijven voor de oudergesprekken. U krijgt daarover bericht.  
U gaat naar www.ark-haarlem.nl, vervolgens naar ‘inloggen’ en dan weer naar ‘inloggen’. 
Uw inlognaam is uw opgegeven e-mailadres, het wachtwoord is de groep van uw kind. Bijvoorbeeld: groep 1-2a heeft 
als wachtwoord: groep12a. Zijn er problemen omtrent het inschrijven, laat het ons dan weten! 

 
Klassenmoeder / Luizenouders  
Elke kleutergroep heeft 2 klassenouders en 2 luizenouders. We streven naar een klassenouder van een oudste kleuter 
en een klassenouder van een jongste kleuter, zodat er bij een nieuw schooljaar weer iemand is die de gang van zaken 
kent. 
Klassenouders helpen indien nodig nieuwe ouders wegwijs te maken binnen het schoolleven, en helpen de leerkracht 

bij het regelen van hand- en spandiensten. 

Luizenouders… daar zijn we nog naar op zoek… wie kan helpen???! Na elke vakantie helpen zij met alle hoofdjes van 
de kinderen te controleren. Kijkt u zelf alstublieft ook regelmatig uw kind na, hoofdluis komt helaas regelmatig terug 
op scholen. Mocht uw kind luis hebben, geef dit dan door aan de leerkracht. Wij kunnen dan extra controles in de klas 
uitvoeren en er op die manier op tijd bij zijn. 
 
Muziekles 

Op vrijdag krijgen de kinderen muziekles van een muziekdocent. De eigen leerkracht blijft bij de groep tijdens de 
muzieklessen en doet mee. Muzieklessen zijn o.a. heel goed voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 
De muziekdocenten bespelen zelf een instrument bij het Nederlands symfonieorkest van Hallo Muziek. Samen met 
nog een aantal andere orkestleden zetten zij zich in om op basisscholen een goede en brede(re) basis aan te leggen 
wat betreft de muzikale ontwikkeling van kinderen. Dit doen zij onder de naam ‘Hallo muziek’. Zij werken volgens de 
Da Capo methode. Een paar keer per jaar zullen er ‘open lessen’ worden gegeven, wat inhoudt dat u de les bij mag 
wonen. Er hangen dan intekenlijsten naast de deur.  

 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan horen wij dit graag van u! 

 
Hartelijke groet, de kleuterjuffen 
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