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Een Kompas om goed te kunnen varen op 



Voorwoord  
Uw kind gaat (bijna) naar school. Een spannend en bijzonder moment voor u en uw 
kind! Welkom op de Driemaster!  
 
In dit boekje vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken in de 
kleutergroepen van onze school. U treft ook praktische tips en een aantal afspraken 
aan. 

Voor meer informatie en nieuwsberichten kunt u een kijkje nemen in/op onze: 

• Schoolgids en het Katern (jaarboekje) 
• Website: www.dedriemaster-levwn.nl  
• Facebookpagina: De Driemaster 
• Instagramaccount: de_driemaster 
• YouTube: basisschool De Driemaster, Ridderkerk 
• Parro (communicatie-app van Parnassys voor ouders/verzorgers) 

Namens het team van de Driemaster, wensen wij uw kind en u als ouders een hele 
fijne tijd toe bij ons op school. Heeft u vragen, schroom dan niet om deze te stellen. 
U bent altijd van harte welkom! 

Sanne Kok & Marjan de Vries 
Leerkrachten kleutergroep 1/2A 

Frouke Geersing & Gerda Mafait 
Leerkrachten kleutergroep 1/2B 

  
 

De Driemaster: ‘’Ontdek wie JIJ bent!’’ 
 

 
 
 
 



Start van de schooldag 
 

Schooltijden 
De kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. In de klas ligt materiaal klaar waarmee de 
kinderen aan de slag gaan. Op maandag of vrijdag bent u van harte welkom om met uw 
kind mee de klas in te lopen. U kunt dan even met uw kind de opdracht doen die klaar ligt. 
Om 8.30 uur vertrekken de ouders en begint de juf haar lesdag met de klas. Op de andere 
dagen neemt u bij de ingang van de school afscheid van uw kind en hangt het kind 
zelfstandig de jas en tas op.  
 
Het rooster van de kleutergroepen is: 

Dag    Tijd   
Maandag t/m vrijdag  8.30 – 14.00 uur 

Voor sommige kinderen is 5 dagen best veel. Hierom zijn extra vrije dagen ingepland voor 
de kleutergroepen.  

De Start 
Uw kind wordt uitgenodigd met een kaart. Op de kaart staan twee voorstellen vanuit de 
leerkracht om uw kind te laten wennen in de klas, voordat uw kind 4 jaar is. 
Het is belangrijk om uw kind te laten wennen aan het dagritme van de school.  

Voor het eerst naar school 
De eerste stap over de drempel is vaak spannend voor een kleuter, maar misschien ook voor 
u als ouder. Dat is logisch: een nieuwe omgeving en nieuwe gezichten. Onze ervaring is dat 
de kinderen snel vertrouwd zijn en meedoen alsof het nooit anders is geweest.  

De jas en de tas 
Aan de kapstok hebben alle kinderen een eigen haakje. Bij het haakje staat de naam van uw 
kind vermeld. De schooltas kan op de kapstok of in de luizenzak. 
 

 

 

 

 

 



Op school 
 

De kring 
Bij binnenkomst aan het begin van de dag, starten de kinderen met een spel of spelen met 
constructiemateriaal aan de tafels, daarna gaan we in de kring. Er is dan tijd en ruimte om 
met elkaar te praten en dingen te delen. Dat is ook het moment dat we de dag beginnen 
met zingen en gebed. Drie keer per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Ook worden 
er tijdens de kring verschillende taal en rekenactiviteiten aangeboden.  

Spel en ontwikkeling 
Spelen en werken doen we in thema’s, vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op leren. We 
behandelen 3 thema’s per jaar met allerlei sub-onderwerpen. Het thema wordt samen met 
de kinderen opgebouwd en het spel heeft een centrale rol omdat spelen de manier is 
waarop een kleuter leert. We verkennen samen met de kinderen de werkelijkheid door op 
excursie te gaan (b.v. op bezoek gaan in een winkel), mensen in de klas te halen (b.v. 
uitnodigen van een brandweerman) of materialen te bekijken die bij ons thema horen (b.v. 
spullen, boeken, platen en foto’s). 

Wanneer we de werkelijkheid hebben onderzocht proberen we die na te maken in de klas. 
Dit vormt de basis van het spel. Het spel heeft een bedoeling, de leerkracht weet aan welke 
leerdoelen er tijdens het spelen wordt gewerkt. Door de werkelijkheid na te bootsen, is de 
betrokkenheid van de kinderen groot en worden vaardigheden als schrijven, tellen en lezen 
betekenisvol. De leerkracht ontwerpt, observeert, ondersteunt en begeleidt het kind in het 
spel door mee te spelen, uit te dagen tot een volgende stap of nieuwe spelelementen in te 
brengen.   

Spel en beweging 
Beweging is van groot belang voor kinderen in deze leeftijd. Er worden wekelijks spel- en 
bewegingslessen gegeven. De kinderen hebben voor de gymlessen geen gymschoenen 
nodig; we gymmen op blote voeten of sokken. Iedere dag is er ook tijd om buiten te spelen. 
Daar mogen de kinderen vrij spelen op het klim- en klautermateriaal en met de 
verschillende andere materialen zoals: steppen, fietsen, karren, maar ook bezems, scheppen 
en sjouwplanken. 

 

 

 



Praktisch 
Schooltijden 
08:30 – 10.00/10:15: onderwijs 
10.00 – 10.15: pauze 1e helft school (leerkrachten lopen pleinwacht) 
10:15 – 10:30: pauze 2e helft school (leerkrachten lopen pleinwacht) 
10.15/10:30 – 12:00: Onderwijs 
12:00 – 12:15: 1e helft school lunch, 2e helft school buitenspel (leerkrachten lopen pleinwacht) 
12:15 – 12:30: 1e helft school buitenspel, 2e helft school lunch (leerkrachten lopen pleinwacht) 
12:30 – 14:00: onderwijs 
 
Kleding op school 
Er wordt regelmatig met verf en lijm gewerkt. Ook spelen de kinderen vaak op de grond en met 
de zandtafel. We raden u daarom aan uw kinderen gemakkelijke kleding te laten dragen dat 
tegen een stootje kan. 

Speelgoed op school 
Jonge kinderen nemen in nieuwe situaties graag iets vertrouwds van zichzelf mee, zoals een 
knuffel. Als uw kind hier in het begin steun aan heeft, mag dit. Verder is de afspraak dat er geen 
speelgoed van thuis meegenomen wordt naar school. Tenzij dit wordt aangegeven op speciale 
momenten hiervoor. 

Verjaardagen kind / ouders / grootouders 
Elke verjaardag is een groot feest en wordt op school gevierd. Uw kind mag dit vanaf zijn  vijfde 
verjaardag vieren. Het is leuk om dan te trakteren aan de kinderen in de klas. Wij vragen van u 
om de traktatie klein te houden zodat het in één keer opgegeten kan worden. Als uw kind wil 
trakteren op school, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

Naar de wc 
We verwachten dat uw kind zindelijk is en zelf zijn/haar billen af kan vegen. Mocht er een 
ongelukje gebeuren, dan hebben wij reserve kleding op school. Die ontvangen wij graag 
gewassen terug. Mocht het regelmatig voorkomen dat uw kind verschoond moet worden, dan 
nemen we als school contact met u op met de vraag wie we kunnen bellen om uw kind te 
verschonen. In dergelijke situaties is het handig om reservekleding voor uw kind mee te geven in 
een tas.  

Een gezond tussendoortje: Voor de fruit-pauze mag uw kind drinken/fruit meenemen. Op 
dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen, dan nemen de kinderen alleen fruit/groente mee als 
tussendoortje. Voor de lunch-pauze brood en drinken. We promoten een gezond tussendoortje, 
dus zo min mogelijk snoep. Geeft u vooral niet te veel mee! Fruit dat al schoongemaakt en 
eventueel gesneden is helpt uw kind. Als uw kind een beker of bakje meeneemt, wilt u deze dan 
voorzien van de naam van uw kind? 



Praktisch  
Ziekmelden of verlof 
Als uw kind vier jaar is, dan is het officieel nog niet leerplichtig. Er gelden echter wel 
dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. Als uw kind een dagje thuisblijft of 
ziek is verwachten wij dat uw kind telefonisch voor schooltijd afgemeld wordt. Als uw kind 
vijf jaar is, is uw kind leerplichtig. Vanaf dat moment houden we bij wanneer en waarom uw 
kind afwezig is. Bijzonder verlof moet worden aangevraagd bij de directie. 
 
Meehelpen op school 
Sommige activiteiten zijn zonder uw hulp niet mogelijk. Daarom wordt er ook regelmatig 
een beroep op u gedaan om te helpen bij uitstapjes, spelletjes, klusjes e.d. De leerkrachten 
en kinderen zijn u zeer dankbaar als u zich hiervoor opgeeft. Bovendien is het heel leuk voor 
u en voor uw kind als u af en toe meedoet met een schoolactiviteit. 

Schoonmaakavonden 
Zes keer per jaar worden er schoonmaakavonden gehouden om alles, waar het 
schoonmaakbedrijf niet aan toe komt, goed schoon te maken. Tweemaal per jaar wordt uw 
hulp daarbij gevraagd. Het schema hiervoor kunt u vinden in het Katern. U leest in het 
Katern op welke avond u verwacht wordt. Alle nieuwe ouders, die nog niet ingeroosterd 
staan, worden op de laatste avond verwacht (in juli). 

Contact ouders-school 
Elke groep van onze school is via Parro te volgen. Daarnaast ontvangt u eenmaal per 
maand een nieuwsbrief met (algemene) informatie vanuit de directie. Wilt u tussendoor iets 
weten over de school of over uw kind, informeert u dan gerust. Ook van uw kant stellen wij 
relevante informatie zeer op prijs. Urgente zaken kunt u altijd voor schooltijd bij ons komen 
melden. Wilt u meer weten over de school of over uw kind, dan kunt het beste een afspraak 
maken. U kunt de leerkrachten altijd per mail bereiken, de mailadressen vindt u in het 
Katern. In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop wij, u als ouders ontmoeten. 
Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u naar de jaarplanning in het Katern. 

Kijkuurtje 
In het Katern zijn op verschillende momenten kijkuurtjes ingepland voor de kleutergroepen. 
U kunt dan een uurtje onderwijs aan de kleuters meemaken. De data van de kijkuurtjes kunt 
u terugvinden in de jaarplanning in het Katern.  

Klassenlijst: De administratie stuurt u elk schooljaar rond september de klassenlijst van de 
groep van uw kind(eren). Zo heeft u de beschikking over de adres- en contact gegevens van 
de ouders/verzorgers uit de groep(en) van uw kind(eren) die daarvoor toestemming hebben 
gegeven.  



Tot slot 
 
Door middel van dit boekje hebben we geprobeerd u een zo volledig en goed mogelijk 
beeld te geven van de start van uw kind bij ons op school. Al uw opmerkingen en 
suggesties zijn uiteraard van harte welkom.  

Misschien zijn er vragen en/of onduidelijkheden, vraag gerust om informatie aan de 
kleuterleerkrachten: 

Sanne Kok (ma t/m wo - groep 1/2A), s.kok@levwn.nl 
Marjan de Vries (do t/m vrij - groep 1/2A) m.dvries@levwn.nl  
Frouke Geersing (ma t/m di - groep 1/2B), f.geersing@levwn.nl  
Gerda Mafait (wo t/m vrij - groep 1/2B), g.mafait@levwn.nl  
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De Driemaster: ‘Ontdek 
wie JIJ bent!’ 

 
 
 
 
 
 

Basisschool De Driemaster 
Tijdelijke locatie 
Platanenstraat 6 

2982 CR, Ridderkerk 
0180 – 411 500 

gbsdedriemaster@levwn.nl 
 

 

Website: www.dedriemaster-levwn.nl 
Facebook: De Driemaster 
Instagram: de_driemaster_ridderkerk 
YouTube: Basisschool De Driemaster, Ridderkerk 
 
 


