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Informatieboekje voor groep 1 en 2 

 
Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor 

onze school. 

U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en 
leerzame tijd te geven. 

In het begin is het voor kinderen vaak wennen. Het gaat 

anders dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. 
Niet alleen voor uw kind is de basisschool nieuw en onwennig, 

waarschijnlijk ook voor u als ouder of verzorger. Om u daarin te 

helpen en u wegwijs te maken in alle regels en gebruiken, 
hebben wij dit boekje samengesteld. 

Hierin willen we een aantal belangrijke (en minder belangrijke) 

dingen vertellen en uitleggen. 
Dit gaat echter alleen over groep 1 en 2. Voor de andere 

groepen verwijzen wij u naar de schoolgids. 

Als u nog met vragen zit, kom dan gerust. 
 

Hartelijke groeten, 

De juffen van groep 1 en 2 
CBS Goudenstein 
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Vier jaar: naar school 

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst officieel 
naar school. 

Hierop maken wij drie uitzonderingen: 

- In de maand september: kinderen die in september vier 
jaar worden, mogen direct na de zomervakantie al 

starten.  
- In de maand december: kinderen 

die in december vier jaar worden, 

starten na de kerstvakantie. Dit 
i.v.m. de drukke weken in 

december. 

- Vanaf 3 weken voor de 
zomervakantie stromen er geen 

kinderen meer in. Deze kinderen 

starten na de zomervakantie.  
 

Groep 0 of 1 

Kinderen die tot en met december instromen, komen in groep 
1 terecht. Kinderen die vanaf januari instromen, komen in 

groep 0 terecht.  

 
De kinderen die tussen oktober en december jarig zijn worden 

‘herfstleerlingen’ genoemd. Dit houdt in dat we aan het einde 
van het schooljaar gaan bekijken of deze kinderen in het 

volgend schooljaar nog een jaar in groep één zullen blijven of 

dat ze mee gaan naar groep twee.  
 

Schooltijden 

Maandag   8.30 uur  - 14.00 uur        
Dinsdag  8.30 uur  - 14.00 uur        

Woensdag  8.30 uur  - 14.00 uur     

Donderdag 8.30 uur  - 14.00 uur        
Vrijdag  8.30 uur  - 14.00 uur    

 

Wennen 

Voordat uw kind officieel naar school komt mag hij 3 

ochtenden meedraaien op school. De leerkracht zal ongeveer 
een maand van tevoren contact met u opnemen om 

afspraken te maken. 
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De allereerste keer verwachten wij uw kind om 9.30 uur op 

school met iets te eten en drinken voor in de pauze. De rest 
van de klas is dan aan het werken en spelen. De juf zal 

uitleggen waar de jas en de tas opgehangen kunnen worden. 

Vervolgens zal zij u en uw kind even wegwijs maken in de klas, 
waarna uw zoon/dochter vaak al snel de draai zal vinden. Ons 

advies is om na de kennismaking met de juf en de klas 

afscheid te nemen. 
Vanaf de tweede keer mag uw kind gewoon om 8.30 uur 

komen. 

Om 12.00 gaan de kinderen beginnen met de lunch en kunt u 
uw zoon/dochter in de klas ophalen. 

 

Intake en huisbezoek 

In de periode dat uw kind enkele keren komt wennen, maken 

we een afspraak voor een intakegesprek. In dat gesprek 
komen verschillende zaken aan de orde, zoals de zindelijkheid 

van uw kind, eetgewoontes, eventuele allergieën en andere 

dingen die voor de leerkracht belangrijk zijn om te weten. 
Verder bespreken we het overdrachtsformulier van de 

peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als uw kind dat 

bezocht heeft. Ook geven we u praktische tips om thuis de 
taalontwikkeling van uw kind te bevorderen. 

 
Wanneer uw kind de eerste van het 

gezin is dat naar Goudenstein komt, 

spreken we het intakegesprek af bij u 
thuis. Dat is het eerste huisbezoek. 

Wanneer er daarna meer kinderen 

van hetzelfde gezin volgen, vinden de 
intakegesprekken op school plaats. In 

groep 2 worden alle 

kinderen/gezinnen bezocht door de 
leerkracht.  

 

Allergie of ziekte 

Tijdens het intakegesprek zal de leerkracht aan u vragen of er 

bij uw kind sprake is van een allergie of ziekte. Mocht er bij uw 
kind sprake zijn van een heftige allergie of ziekte, dan willen wij 

u vragen om dit door te geven bij de eerste wenafspraak. 

 

Communicatie 
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Wij vinden het op school erg belangrijk om een goede 

communicatie te hebben met u als ouder.  
 

De meeste informatie van school zult u vinden: 

- in de schoolgids 
- in de jaarkalender 

- in onze twee wekelijkse nieuwsbrief 

- op de site (www.cbsgoudenstein.nl)  
- Social Schools 

 

Vaste momenten om met de 
leerkracht te spreken, zijn het 

intakegesprek en de 

contactavonden. Mocht er 
tussendoor iets zijn wat wij met 

u willen bespreken, dan zullen 

wij contact met u opnemen. 
 

Mochten er bijzonderheden zijn 

die u met de leerkracht wilt 
delen (bijv. bijzonderheden in 

de thuissituatie) dan kunt u de 
juf aanspreken en eventueel 

een afspraak maken. 

 

Telefoonnummers 

Aan het begin van het schooljaar of als uw kind op school 

komt zullen wij u vragen om extra telefoonnummers. Mocht er 
namelijk onder schooltijd iets met uw kind zijn, bijv. ziekte of een 

ongelukje, dan willen wij u graag kunnen bereiken. 

Als uw nummer verandert, is het voor ons fijn als u dit 
doorgeeft.   

 

Informatieavond 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt in elke groep een 

informatieavond gehouden waarin we uitleggen en laten zien 
wat er allemaal in de groepen gebeurt. Wij raden u aan om 

hier heen te komen. 

Ook ouders van wie het kind nog niet op school zit, maar wel 
dit schooljaar zal komen, zijn van harte uitgenodigd! 

 

Ontwikkeling van uw kind 
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Wij willen de ontwikkeling van uw kind graag goed volgen. Dit 

zullen wij doen aan de hand van diverse toetsen en 
observaties. 

Wij zullen deze middelen gebruiken om te zien hoever de 

kinderen in hun ontwikkeling zijn. De resultaten zullen besproken 
worden tijdens de contactavonden. 

 

Rapport en plakboek 

Twee keer per jaar krijgen de kleuters van groep 1 en 2 een 

rapportje mee naar huis. 
Vlak voor de zomervakantie zal dit bestaan uit een plakboek 

met een knutselwerkje, een liedje en een werkblad. In juni zit er 

bij de kinderen van groep 1 en 2 ook een 
beoordelingsgedeelte bij, waarin staat wat de kinderen al 

kunnen.  

 

Halen en brengen 

Om 8.20 gaan de schooldeuren 
open en kunt uw kind in de klas 

brengen. De juf zal dan ook 

aanwezig zijn.  
Nadat de kinderen hun tas en jas 

opgehangen hebben, kunt u 

afscheid nemen. De kinderen 
gaan op hun stoel zitten en mogen 

in de klas een boekje lezen.  

 
Als de kinderen naar huis gaan, wachten zij met de juf bij de 

kleuteringang. Zodra zij degene zien die hen ophaalt, mogen 

zij mee gaan.  
Mocht uw kind door iemand anders opgehaald worden dan 

de gebruikelijke personen, wilt u dit dan even doorgeven aan 

de juf? Dan weet zij namelijk dat het kind  met de juiste 
persoon mee gaat. 

 

Eten en drinken 

Rond 10.15 uur zullen de kinderen 

met elkaar gaan eten en drinken.  
Op dinsdag, woensdag en 

donderdag is het fruitdag en mag 

er alleen fruit of een gezonde 
boterham gegeten worden. Op 
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de andere dagen mogen de kinderen ook koek eten.  

Wij hebben liever geen priklimonade, snoepjes en koeken met 
chocola eromheen.  

 

De trommels en bekers voor de lunch mogen de kinderen aan 
het begin van de ochtend mee de klas in nemen en in de 

daarvoor bestemde bak zetten. De pauzehap mag op de 

plank boven de kapstok gezet worden.  
 

Om het milieu een handje te helpen, willen wij u vragen om zo 

veel mogelijk gebruik te maken van bekers en bakjes. (met 
naam!)  

 

Zendingsgeld 

Op maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. 

Ieder jaar worden er verschillende doelen gekozen waarvoor 
wij als school zullen sparen. U wordt van de actuele doelen op 

de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrief.  

 

Gym 

Voor de kleuters is er op de dinsdagochtend gym met 
toestellen. Verder gaan we als we niet buiten kunnen spelen in 

het speellokaal beweginsspelletjes ed doen. 

Zodra uw kind op school komt, krijgt u een gymtasje. Wilt u 
zorgen voor een sportbroekje, een shirtje en gymschoentjes? 

 
Deze gymtasjes blijven op school. Rond de vakanties worden 

deze mee naar huis gegeven, zodat u de kleding kunt wassen. 

Van de kinderen verwachten wij dat ze zich zelf om kunnen 
kleden (evt. met een klein beetje hulp). U kunt uw kind helpen 

door op dinsdag te kiezen voor gemakkelijke kleding.  

 

WC-bezoek 

In de klas zijn twee eendjes die gebruikt 
worden om naar de wc te gaan. Is er 

geen eend, dan moeten de kinderen 

wachten. Er zijn duidelijke regels 
afgesproken: na het wc bezoek 

moeten de handen gewassen worden 

en jongens moeten bij het plassen 
gewoon op de wc-bril zitten. Verder 

vinden wij dat een kind zich in principe 
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zelf moet kunnen redden op de wc. Wij vragen u als ouder om 

dit met uw kind te oefenen. Verder zou het fijn zijn als uw kind 
naar de wc gaat, voordat het ’s ochtends op school komt.  

 

Verjaardag kind 

Een verjaardag is voor een kind vaak een groot feest. Ook op 

school proberen wij er voor de kinderen een leuk feestje van te 
maken. Er wordt een slinger opgehangen, zij krijgen een muts 

en mogen op de verjaardagsstoel zitten. Rond 10.00 uur mag u 

naar de klas komen om het feestje mee te vieren.  Er zal dan 
voor de jarige gezongen worden en er mag worden 

getrakteerd. 

Gezond trakteren mag natuurlijk, maar hoeft niet.                                                                                     
 

Ook op fruitdag maken we voor traktaties een uitzondering. 

Sommige kinderen volgen om gezondheidsredenen een 
bepaald dieet. U kunt hier naar informeren bij de juf. 

Nadat het feestje in de klas is gevierd, mag de jarige samen 

met twee hulpkinderen ook naar de andere leerkrachten om 
te trakteren. 

 

Als uw kind vier jaar wordt, viert hij zijn verjaardag vaak ook al 
op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Bovendien zijn 

de eerste dagen op school vaak intensief voor kinderen en is 

hun verjaardag er spannend. Daarom adviseren wij om de 
vierde verjaardag van uw kind niet meer op school te vieren.  

 

Sommige kinderen delen uitnodigingen uit voor een 
kinderfeestje. Wij willen u vragen dit niet op school te doen. Dit 

om teleurstelling bij kinderen, die niet uitgenodigd worden, te 

voorkomen.  
 

Verjaardag van de juf 

Een jarige juf is vaak heel bijzonder 

voor kinderen. Wij willen onze 

verjaardagen niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Tegen de tijd 

dat de verjaardag van de juf 

gevierd gaat worden, krijgt u 
bericht met informatie mee. 

 

Verjaardag (groot)ouders  
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Op school mogen de kinderen iets maken voor de verjaardag 

van papa, mama, opa en oma. In de klas is een kalender 
aanwezig, waarop u de verjaardagen kunt invullen. 

 

Verteltafel 

In de kleutergroepen werken wij rondom thema’s. Regelmatig 

wordt er aan de kinderen gevraagd spulletjes van thuis mee te 
nemen, passend bij het thema. De kinderen mogen er dan iets 

over vertellen in de kring, daarna mogen zij het op de 

verteltafel zetten en als het thema afgelopen is, mag het 
natuurlijk weer mee naar huis. 

 

Ook wordt er gewerkt met de lettertafel. De kinderen mogen 
dan iets meenemen wat begint met de letter die zij op dat 

moment aanleren. Het leukste is natuurlijk als uw kind zelf 

spullen bedenkt, maar u mag ze zeker een beetje helpen. 
 

Op maandag mogen alle kinderen vertellen in de kring. 

Eventueel mogen zij dan ook iets meenemen om te laten zien. 
 

Schoolreis 

Ieder schooljaar staat er voor de kleuters een schoolreisje op 
het programma. De datum van het schoolreisje is tegelijk met 

de schoolreis van de andere groepen. Deze kunt u vinden op 
de jaarkalender.  

 

Hoofdluizen 

Helaas komt er bij kleuters 

regelmatig hoofdluis voor. 

Dit is erg vervelend voor de 
betreffende kinderen en 

ouders. 

Als school willen wij graag 
voorkomen dat kinderen 

hoofdluis krijgen. Daarom 

worden alle kinderen na 
iedere vakantie 

gecontroleerd. Als er bij uw 

kind sprake is van hoofdluis, 
zullen wij contact met u 

opnemen en u vragen om 
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dit te behandelen om verspreiding te voorkomen. 

 
Mocht u zelf merken dat uw kind hoofdluis heeft, dan horen wij 

dit graag.  

  

Tenslotte 

Wij hopen dat u door middel van dit informatieboekje een 
beeld gekregen heeft van de gang van zaken in de 

kleutergroepen en wat er van u verwacht wordt.  

Als er nog onduidelijkheden zijn, dan horen we dat graag van 
u. 

 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op Goudenstein! 
 

 


