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… dat is best een beetje spannend. Uw kind start bij ons 
in groep 1 en stroomt later door naar één van de 
groepen 1-2. Om u alvast wegwijs te maken op 
Otterkolken, vindt u in deze brochure allerlei 
praktische informatie over de gang van zaken op school.  

Schooltijden 
Otterkolken werkt met een continurooster. Op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de 
schooltijden van 8.30 tot 14.30 uur. Op woensdag duurt 
de lesdag van 8.30 tot 12.30 uur.  

Inloop 
Elke ochtend kunt u van 8.20-8.30 uur uw kleuter bij 
ons brengen.  

 
 

 

 

 
Afscheid  
Afscheid nemen is soms nog best lastig. U kunt uw kind 
helpen door duidelijk aan te geven hoe het afscheid 
verloopt. “Ik geef een knuffel en zwaai nog even voor het 
raam, daarna ga ik.” Wanneer u duidelijk bent naar uw 
kind en het afscheid kort houdt, wordt het minder lastig. 

 
Jas en tas ophangen 
Elk kind hangt zelf zijn jas op aan de kapstok. Voor de 
lunchtas is een plekje in één van de kasten in de gang. De 
kinderen halen in de ochtend zelf de spullen voor het 10-
uurtje uit de rugtas en zetten die in de daarvoor 
bestemde bakken. De ruimte van deze bakken is beperkt. 
 

 
 

 

Voor het eerst naar school…  
 

……………………………………………………… 
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In de groep 

In de kring 
In de kleutergroepen werken wij met een grote kring en een 
kleine kring. Alle kinderen doen mee in de grote kring. 
Daarin bespreken wij verschillende onderwerpen en worden 
gezamenlijk vaardigheden aangeleerd. In de kleine kring 
werken we met een groepje kinderen aan specifieke 
vaardigheden. 
 

Helpende handjes 
Elke dag zijn twee andere kinderen de helpende handjes 
van de juf. Zij helpen de juf met eenvoudige klusjes, lopen 
vooraan in de rij, delen de spullen uit de schuur uit, etc.  
 
 
 

 

Pauzehapje 
Elke dag rond 10.00 uur eten en drinken wij een tienuurtje. Nieuwe leerlingen krijgen een Dopper 
met het logo van Otterkolken. Alle kinderen gebruiken een Dopper drinkfles, die u thuis vult met de 
hoeveelheid water die u geschikt vindt voor uw kind. Wilt u het pauzehapje beperken tot stukjes 
schoongemaakt fruit in een apart bakje? Voor druiven en tomaatjes geldt het advies om deze tot 
het zevende jaar voor kinderen door te snijden.  

 
Overblijven 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen alle kinderen in hun eigen klas, onder 
begeleiding van een pedagogisch medewerker. De lunch blijft in de tas van uw kind tot de 
lunchpauze. Wilt u zorgen voor een gezonde lunch? En houdt u rekening met wat uw kind eet?  
 

Bewegingsonderwijs 
De kinderen hebben één keer per week gymles van een gymdocent en tweemaal van hun eigen 
leerkracht. En elke dag spelen wij buiten. De kinderen gymmen in hun ondergoed en dragen 
eenvoudige gymschoenen met elastiek of klittenband met een stroeve, flexibele zool. De 
gymschoentjes worden opgeborgen in de daarvoor bestemde bakken/hangzakken. Het komt het 
zelfvertrouwen van uw kind ten goede als het zichzelf kan aan- en uitkleden. Daarnaast is het 
verstandig om de naam van uw kind in bepaalde kledingstukken te zetten.  
 

………………………………………………………… 



Feest! 

Verjaardag 
De verjaardag van uw kind vieren wij in de kring. Wij willen 
u vragen niet te veel te laten trakteren en te zorgen voor 
een gezonde traktatie. Kinderfeestjes zijn erg populair 
onder de kinderen. Om teleurstelling te voorkomen worden 
uitnodigingen in de gang uitgedeeld. 

Tip 
Als u de leerkracht van uw kind even wilt spreken kunt u 
daarvoor een afspraak maken na schooltijd. Daarvoor kunt 
u de leerkracht een berichtje sturen via Social Schools. 

 
 
 

 

 

Wennen 
Nieuwe kleuters mogen vier keer een dagdeel 
komen wennen in de nieuwe klas. Dan bent u 
beiden goed voorbereid en is de eerste schooldag 
net wat minder spannend. Ongeveer 6-8 weken 
voor de eerste wendag neemt de leerkracht 
telefonisch contact met u op om het entree-
gesprek en de wenmomenten te plannen.  

 

Start op Otterkolken 
 

………………………………………………………………. 



  

Oudergesprekken 
Wij starten aan het begin van het schooljaar met een 
kennismakingsgesprek waarin wij ook de eerste weken op 
school evalueren. Naar aanleiding van het rapport 
houden wij een 10-minutengesprek over de speel- en 
leerresultaten van uw kind.  

Naar groep 1-2 
De leerkrachten van groep 1 geven aan wanneer zij 
vinden dat uw kind toe is aan de overstap naar één van 
de groepen 1-2. Daar blijft uw kind in principe tot de 
overgang naar groep 3. De kleuterleerkrachten zullen de 
ouders hierover informeren. 
 

 

Ouderinformatie 
Otterkolken werkt met Social Schools, een afgeschermd 
en veilig platform voor communicatie tussen school en 
ouders. Nieuwe ouders ontvangen een uitnodiging om 
een account aan te maken.  
 

Blijf op de hoogte 
Via Social Schools kunt u nieuws, foto’s en filmpjes uit 
de groep van uw kind bekijken op uw laptop, tablet of 
telefoon. Ook ontvangt u onze nieuwsbrief Otterbode en 
kunt u inschrijven voor oudergesprekken of uw kind 
ziekmelden. Daarnaast vindt u veel informatie over de 
school in onze schoolgids of op onze website: 
otterkolken.tabijn.nl. 
 
 
 

 ………………………………………………………

………. 

………………………………………………………

………. 

Communicatie met ouders 
 

http://otterkolken.tabijn.nl/


 

  

 
Ouderactiviteiten 
Voor de begeleiding van activiteiten of uitjes zijn wij 
regelmatig op zoek naar hulpouders. Wij zullen u 
hierover via Social Schools informeren. Wij stellen 
uw medewerking hierbij zeer op prijs. 

 
Naam erop 
Wilt u de eigendommen van uw kind zoals tas, 
Dopper, gymschoenen, bekers en trommeltjes 
voorzien van de naam van uw kind? Dat voorkomt 
zoekraken van spullen. 

 

 

 

 

Gebruik beeldmateriaal 
In ouderinformatie, op Social Schools, in de 
nieuwsbrief, op de website, in de schoolgids en 
in brochures maken wij gebruik van 
beeldmateriaal. Hierop kan ook uw kind staan 
afgebeeld. Via Social Schools kunt u aangeven 
voor welke doeleinden wij beeldmateriaal van 
uw kind mogen gebruiken. U kunt uw 
toestemming op elk gewenst moment wijzigen 
of intrekken. 
 

Privacy 
Wij vragen u geen informatie of beeldmateriaal 
te delen waarop anderen dan uw eigen kind te 
zien zijn, in verband met de privacyregels van 
de AVG.  
 

 

 

……………………………………………………………

…. 

……………………………………………………
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Praktische zaken 

Afmelden 
Bij ziekte en een bezoek aan een arts of tandarts, kunt u 
uw kind afmelden via de Social Schools ouderapp. Ook kunt 
u bellen naar school tussen 8.00 en 8.20 uur. Komt uw kind 
ook niet naar de buitenschoolse opvang? Wilt u dit dan 
doorgeven via de KidsKonnect ouderapp? 
 

 

Zelfstandigheid 
Op school hangen alle kinderen zelf hun jas en tas aan 
de kapstok. Het zou fijn zijn als uw kind zich zelfstandig 
kan aan- en uitkleden. Wij verwachten dat uw kind 
zelfstandig naar het toilet kan gaan en na het 
toiletgebruik de handen wast. Wanneer uw kind dit zelf 
kan, zal het zich snel zelfverzekerd voelen in de groep.  
 
Ongelukje 
Als uw kind een ongelukje heeft, krijgt het schone 
kleding op school. Wij vragen u deze te wassen en weer 
mee naar school te geven. Als het nodig is dat uw kind 
gewassen moet worden, nemen wij contact met u op, 
zodat u uw kind kunt komen ophalen. Een setje schone 
kleding meegeven in de tas van uw kind is verstandig in 
het begin. 
 

 
 

 

 

 

Luizencontrole 

Soms komt er bij ons op school hoofdluis voor. Na elke vakantie worden alle kinderen 

gecontroleerd volgens het daarvoor ontwikkelde protocol. Wij vertrouwen erop dat u thuis uw 

kind ook regelmatig controleert. Wanneer er in de groep van uw kind hoofdluis is geconstateerd, 

worden ouders daarover via Social Schools geïnformeerd 

……………………………………………………………

…. 

……………………………………………………………
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Voor en na schooltijd 

Wachten 
De kleuters wachten bij de leerkracht totdat zij diegene zien door wie zij worden opgehaald. 
Mocht uw kind door een ander worden opgehaald, dan kunt u dat 's ochtends doorgeven aan de 
leerkracht.  

 
Buitenschoolse opvang 
Wilt u gebruik maken van onze 
voor- of naschoolse opvang? Dat 
kan in ons schoolgebouw. De  
kleuters die gebruik maken van de 
voorschoolse opvang, worden door 
de pedagogisch medewerkers in 
de klas gebracht. Kinderen die 
naar de opvang gaan worden na de 
schooldag uit de groep opgehaald. 
Kijkt u voor meer informatie over 
aanmelden, tarieven en openings-
tijden even op onze website: 
otterkolken.tabijn.nl/bso-de-
otter/ 
 

Meer informatie? 
Heeft u nog vragen? Stuur dan een 
berichtje naar de leerkracht van 
uw kind of maak een afspraak. 
Wilt u meer weten? Kijk dan in de 
schoolgids. Deze vindt u op onze 
website: otterkolken.tabijn.nl 
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