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oecumenische basisschool 

 

Volkerakweg 1 
1628 XH Hoorn 

0229-263254 
www.hetspectrumhoorn.nl 

e-mail: info@hetspectrumhoorn.nl 

 
Van harte welkom op Het Spectrum 

 
 

Beste ouders,  
 
Uw zoon of dochter start binnenkort in de kleutergroep op basisschool Het Spectrum. 
 
Starten op de basisschool betekent een nieuwe stap in het leven van uw zoon of dochter.  
Ook voor u als ouder een nieuwe periode met nieuwe ervaringen en nieuwe vragen.  
Antwoorden op veel gestelde vragen aan het begin van de kleuterperiode hebben we 
samengebracht in dit informatieboekje. Een boekje met praktische informatie over de 
dagelijkse gang van zaken in de kleutergroep, een boekje om te bewaren. 
 

Wij wensen u een goede start toe op onze school, van harte welkom op Het Spectrum! 
 
Namens de leerkrachten van de groepen 1-2, 
 
Sanne Algra-Takken, 
Coördinator onderbouw 
 
 

 
 
Voor het vakantierooster, informatiebulletin van het continurooster, de extra vrije dagen 
voor alle groepen en de extra vrije dagen voor de kinderen uit de onderbouw, kunt u terecht 
op onze site.                                                                                      
                                                                                                                             www.hetspectrumhoorn.nl 

Lesrooster 
Schooltijden 

 
Maandag   8.30 – 14.15 uur 
Dinsdag    8.30 – 14.15 uur 
Woensdag groep 1-4   8.30 – 12.00 uur  
Woensdag groep 5-8  8.30 – 14.15 uur  
Donderdag   8.30 – 14.15 uur 
Vrijdag    8.30 – 14.15 uur 



Welkom! 
Op Het Spectrum gaan de schooldeuren ’s morgens open om 8.20 uur. Wij vinden het 
belangrijk dat we om 8.30 uur met alle kinderen kunnen beginnen, dus komt u op tijd naar 
school. ’s Morgens zijn kinderen en ouders om 8.20 uur welkom in de groep, bij de tweede 
bel verlaten de ouders het klaslokaal.  

 
De kinderen hangen hun jas aan de kapstok en zetten de tas in het 
rek of op de kapstok. 
Is het weer voor een muts, das en wanten? Help uw zoon of dochter 
deze attributen in de mouw van de jas te stoppen, rubberlaarzen 
onder de kapstok. (Graag alles voorzien van naam) 
 

Voor het eerst naar school 
De dag na de vierde verjaardag is de eerste schooldag voor uw zoon of dochter. Op school 
wordt de vierde verjaardag niet gevierd. Vierjarigen zijn hele dagen welkom op onze school. 
Is dit in de eerste periode nog te vermoeiend, dan mag uw kind een dagje thuis blijven of u 
kunt hem of haar eerder komen ophalen. Overlegt u dit altijd even met de leerkracht. 
 
Uw zoon of dochter is ziek 
Wij stellen het op prijs wanneer u ’s morgens voor schooltijd telefonisch een afbericht geeft. 
De school is vanaf 8 uur bereikbaar op het nummer 0229-263254. Is de telefoonlijn 
overbezet probeert u het dan zo snel mogelijk na half negen. 
 
Als de leerkracht ziek is 
Wij proberen zo snel mogelijk vervanging te regelen, dit lukt niet altijd op de dag zelf. 
Als dit niet lukt worden de kinderen opgevangen in de klas en over de andere groepen 
verdeeld. Vierjarigen mogen mee naar huis, dit kunt u doorgeven aan de leerkracht die op 
dat moment in de klas is. 
 
Start van de dag 
In de klas hangt een namenbord. Van ieder kind een kaartje met naam en foto. Wanneer de 
kinderen binnenkomen, draaien ze hun kaart om. Als we dan beginnen zien we meteen wie 
er wel en wie er niet is. De leerkracht noteert dit in het administratiesysteem. Het is tevens 
aanleiding voor een gesprek, wie is er niet, waarom niet, wie weet iets. Aandacht en zorg 
voor elkaar in de groep vinden we belangrijk. De twee hulpjes van die dag zijn zichtbaar op 
het namenbord. De naamkaart is tevens een handige kaart om bij een activiteit te leggen. 
Kinderen de volgende dag nog verder willen met hun activiteit leggen hun kaart erbij, zo 
weten de andere kinderen wie ermee bezig is.  

 
Wat gaan we allemaal doen vandaag?  

In elke groep hangen de dagritmekaarten waarop de 
volgorde van de activiteiten is te zien. Beginnen we 
vandaag met inloop of beginnen we in de kring?  
De kaarten met de activiteiten geven structuur aan de 
dag, de kinderen weten wat er komen gaat en wat er van 
ze wordt verwacht.  
 



Inloop 
In de kleutergroepen beginnen we ’s morgens meestal met een inloop-activiteit. Om 8.20 
uur gaan de schooldeuren open. Kinderen en juf begroeten elkaar met een hand en er kan 
meteen een activiteit gekozen worden. Kinderen hoeven niet te wachten tot iedereen er is.  
Tijdens de inloop heeft de leerkracht tijd en aandacht voor individuele kinderen.  
 
Helpen tijdens de inloop 
In alle groepen zijn ouders op meerdere dagen welkom om tijdens de inloop te helpen. Per 
groep wordt bepaald of er van tevoren wordt ingeschreven om mee te helpen. Ouders 
blijven dan tot het spelletje of de voorleesactiviteit waar zij aan meedoen is afgelopen. 
Informatie hierover kunt u vragen bij de leerkracht van uw zoon of dochter. 
Ouders die niet helpen, blijven ’s morgens tot uiterlijk 8.30 uur in de klas. We vragen de 
ouders met nadruk op de tijd te letten. Vanaf 8.30 uur, als de ouders en de kleine broertjes 
en zusjes het gebouw hebben verlaten, kunnen de kinderen namelijk ook de bouw- en 
constructiematerialen op de gangen kiezen.  
Namens de kinderen die zo graag deze activiteiten kiezen, alvast hartelijk dank! 
 
Het mededelingenblok of agenda 
Bij de deur in de klas hangt een mededelingenblok of agenda waarop 
u een korte mededeling kunt noteren, bijv. uw zoon of dochter wordt 
vandaag door de buurvrouw opgehaald, morgen gaat Lotte even naar 
de tandarts of Bram gaat vandaag niet naar de na schoolse opvang.   
De leerkracht kan haar aandacht op de kinderen richten en uw 
mededeling wordt niet vergeten. Voor vragen of een gesprek bent u 
van harte welkom op een rustig moment na schooltijd. U kunt hier altijd een afspraak voor 
maken.  
 

Gymnastiek in de speelzaal 
Op dinsdag en donderdag wordt er gegymd in de 
speelzaal, gymmaterialen staan dan klaar in de 
linkerspeelzaal. We gymmen in hemd en 
onderbroek. Kinderen kleden zich zoveel mogelijk 
zelfstandig aan en uit. U helpt uw zoon of dochter 
door “handige” schoenen en gemakkelijke 
kleding aan te doen op die dagen. Alle kinderen 
hebben een paar gymschoenen in de klas, 
voorzien van naam. (Het liefst met klittenband) 

De gymschoenen bewaren we in een daarvoor bestemde mand. Voor de kerst- en de grote 
vakantie gaan de gymschoenen mee naar huis om te zien of ze nog passen.  
 
Buiten spelen 
Wanneer het weer het toelaat spelen we ’s morgens en ’s middags buiten. Met drie 
kleutergroepen spelen we samen op het plein. Met scheppen en emmers in de zandbak, met 
karren en fietsen op het plein, touwtjespringen of voetballen, het kan allemaal op ons plein. 
Geen buitenspel vanwege het weer? Elke dag kunnen we terecht in de speelzaal, in de 
rechter speelzaal is er ruimte voor spel en dans. In de linker speelzaal staan de toestellen 
klaar.  



 
Eten en drinken. 
Er wordt ’s morgens om ongeveer tien uur in de kring gegeten en gedronken. We stimuleren 
een klein en gezond tussendoortje (liefst fruit of groente) en een niet te volle beker met 
drinken. Op woensdag is het groente- en fruitdag. Alle kleuters hebben op deze dag een 
pauzetrommel met iets van groente of fruit mee. 
Rond twaalf uur eten we een broodje in de klas. Geeft u hiervoor alstublieft een aparte 
broodtrommel en drinken voor mee. Denkt u hierbij aan een ‘realistische’ broodtrommel. 
Als uw kind thuis 1 broodje eet, eet het op school waarschijnlijk ook 1 broodje. Snoep is niet 
toegestaan tijdens de lunch. Het overgebleven eten wordt niet weggegooid maar 
meegenomen naar huis zodat u als ouder kunt zien hoeveel uw kind heeft gegeten tussen de 
middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar het toilet. 
Op school gaan kleuters zelfstandig naar het toilet. 
De kinderen doen een ketting om zodat de leerkracht weet dat er niet meer dan één jongen 
en één meisje tegelijk naar het toilet gaat.  
U helpt uw kind door kleding met een eenvoudige broeksluiting te kiezen en alvast thuis te 
oefenen met “billen-poetsen”. 
 
Zelf je naam schrijven. 
Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Wanneer een kind zijn of haar naam zelf wil 
schrijven dan doen we dat in kleine letters. ( a-b-c-d-e-f-g-h-) 
Wilt u hier meer over weten dan vertelt de leerkracht u dit graag. 
 
Verlof aanvragen. 
Wanneer uw zoon of dochter niet op school aanwezig kan zijn vragen wij u om hiervoor 
tijdig verlof aan te vragen. De leerkracht heeft hiervoor een aanvraagformulier. De 
leerkracht krijgt een kopie en is op de hoogte van de afwezigheid van uw kind. 
Ook voor vierjarige kleuters, nog niet leerplichtig, wordt een formulier ingevuld. 
 
Informatie uit de klas. 
Bij elke klas hangt een informatiebord. Hierop kunt u elke week lezen 
welke speciale activiteiten er plaatsvinden of welke wensen de 
leerkracht heeft. Ouders zijn welkom om te helpen bij activiteiten. U 
kunt hierover meer lezen op het informatiebord bij elke klas. 
 
 
 
 



Informatie van de school. 
www.hetspectrumhoorn.nl 

Op de website van de school kunt u veel informatie over de school lezen. De schoolgids, de 
jaarkalender en de Caleidoscoop (informatiebulletin) verschijnen ook op deze site. 
 
E-mail adres. 
Contact tussen school en ouders gaat grotendeels via de mail. 
Wilt u via de mail ook het bericht krijgen dat de Caleidoscoop weer is verschenen? Even een 
mailtje naar de school en wij zijn in het bezit van uw e-mailadres. Ons e-mailadres is: 
info@hetspectrumhoorn.nl 
 
Informatieavond. 
In het begin van het schooljaar is er in elke groep een informatieavond, hiervoor wordt u 
uitgenodigd. Tijdens deze avond maakt u kennis met de leerkracht(en) en met de andere 
ouders. U krijgt informatie over het onderwijs in de groep van uw kind, over de 
oudervereniging en over de contactouders.  
 
Contactouders. 
Op het Spectrum werkt iedere groep met twee contactouders. Deze ouders vormen een 
schakel tussen de leerkracht, de oudervereniging en de andere ouders van de groep. Zij 
ondersteunen de leerkracht bij activiteiten en bij praktische zaken zoals het benaderen van 
ouders voor een activiteit. Aan het begin van het schooljaar, na de informatieavond, kunt u 
zich opgeven om eventueel contactouder te worden. Op het informatiebord worden de 
namen vermeld van de contactouders uit de groep van uw zoon of dochter. 
 
Hoofdluis. 
Na elke vakantie worden alle kinderen van Het Spectrum gecontroleerd op de aanwezigheid 
van hoofdluis. Deze  hoofdluiscontrole wordt uitgevoerd door een groep ouders. Wanneer er 
hoofdluis bij uw zoon of dochter wordt geconstateerd dan neemt de leerkracht hierover 
contact met u op. Tevens krijgt u via de mail bericht wat u moet doen om de hoofdluis te 
bestrijden. 
Meer informatie hierover kunt u vinden in ons hoofdluisprotocol, u kunt dit lezen op onze 
site: www.hetspectrumhoorn.nl 
Elk schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen meewerken aan de hoofdluiscontrole 
op woensdagochtend na schoolvakanties. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. 
 

Verjaardag.  
Ouders en leerkracht overleggen samen wanneer de verjaardag 
op school wordt gevierd. 
U mag als ouder dit feest meevieren in de kring. Elke groep 
heeft een eigen verjaardagsritueel. Bij jarig zijn hoort ook 
trakteren, wij vragen u de traktatie klein en eenvoudig te 
houden, ook voor de leerkrachten! 
De jarige mag met twee kinderen langs de andere juffen en 
meesters, we gaan alleen de klassen rond op de locatie 
Volkerakweg.  

 

http://www.hetspectrumhoorn.nl/


Hoe gaat het met mijn kind op school? 
Regelmatig is er gelegenheid om met de leerkracht te praten over de ontwikkeling van uw 
zoon of dochter. Het eerste moment tijdens de kleuterperiode is wanneer uw kind ongeveer 
drie maanden op school zit. Voor het bespreken van het drie maanden verslag krijgt u een 
uitnodiging.  
In de maanden november, februari en juni worden ouders uitgenodigd voor een gesprek 
over de ontwikkeling van hun zoon of dochter.  
 
Spectrumvieringen. 
Drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd om een Spectrumviering bij te wonen in de 
speelzaal. Kinderen laten op een creatieve manier aan elkaar en aan de ouders zien waar ze 
in de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Data worden bekendgemaakt op het 
informatiebord en in de Caleidoscoop, een viering duurt ongeveer 30 minuten. 
Aan het begin van het jaar staan deze data in de Caleidoscoop vermeld. 
 
Fietsenstalling.  
Er is niet voor ieder kind een fietsenrek, als het even kan brengt u 
uw kind dan lopend of met de fiets naar school.  
 
Kiss en Ridestrook 
Soms kan het niet anders en brengt u uw kind met de auto naar 
school. De strook voor de school is geen parkeerstrook, u kunt hier 
even stoppen en uw kind uit laten stappen. Wanneer u mee naar binnen wilt, parkeert u dan 
uw auto op een parkeerplaats in de buurt. (Er worden regelmatig bekeuringen 
uitgeschreven) 
 
Als de school uitgaat. 
De leerkracht loopt altijd met de kinderen naar buiten. Hier kunt u als ouder wachten op de 
brede stoep. Bent u door omstandigheden nog niet aanwezig dan wacht uw zoon of dochter 
bij de leerkracht.  
 
Buitenschoolse opvang. 
Opvang voor schooltijd en na schooltijd wordt door ouders zelf geregeld. U kunt een 
contract afsluiten met SKH (Stichting Kinderopvang Hoorn). In de klas hangt een lijst waarop 
u kunt aangeven op welke tijden uw zoon of dochter gebruik maakt van deze opvang. De 
leerkracht zorgt ervoor dat uw kind bij de na schoolse opvang komt. Bij ziekte of afwezigheid 
is het belangrijk dat ouders hun kind zelf afmelden bij de buitenschoolse opvang (SKH). 
 
Heeft u vragen? 
Wij beantwoorden ze graag. 
Heeft u een korte mededeling voor de leerkracht dan kan dit voor schooltijd, heeft u vragen 
maakt u dan even een afspraak na schooltijd. Binnen een week is er altijd een gelegenheid 
voor een gesprek. 
 

Wij wensen kinderen en ouders een goede en  
plezierige schooltijd op Het Spectrum toe. 


