
   
 

   
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hieronder vindt u informatie over het 

kleuteronderwijs op de Hobbitburcht. 

(Locatie Batenstein) 

                                                                    

Wennen…wat moet ik mijn kleuter meegeven? 

In de ochtend mogen de kinderen wat te drinken en 

een gezond tussendoortje in de vorm van fruit of 

groente meenemen.  

Wilt u erop letten dat de naam van uw kind op het 

eten en drinken staat? Dit voorkomt misverstanden.  

De lunch (voor tijdens het overblijven) kan in de 

rugzak blijven of indien nodig in de koelkast in het 

keukentje van de overblijf gezet worden.  

De kleuters gymmen meerdere malen per week in 

de kleutergymzaal op school. Dit doen ze in hun 

hemd en broek/legging. Graag kleding aangeven 

dat uw kind zelf aan/uit kan trekken. De kinderen 

hoeven alleen gymschoenen met een witte zool 

mee te nemen. Graag schoentjes met klittenband of 

elastiek zodat de kinderen zelfstandig hun 

gymschoenen aan en uit kunnen doen. Wilt u deze 

voorzien van de naam van uw kind? 

De gymschoentjes worden in het gymtasje aan de 

kapstok bewaard en blijven op school. 

Daarnaast graag een plastic beker met oor voorzien 

van naam meegeven, zodat uw kleuter op ieder 

moment water kan drinken uit een eigen beker.  

Het is niet de bedoeling dat kinderen van thuis 

speelgoed mee naar school nemen, tenzij het 

speelgoedmiddag is. Als een knuffeltje uw kind in het 

begin steun geeft, is het uiteraard geen probleem 

als uw kind dat een korte periode mee naar school 

brengt. Spullen voor de lettermuur of het thema zijn 

natuurlijk wel welkom. Hieronder leest u daar meer 

over. Belangrijke dingen zoals bijvoorbeeld een 

zwemdiploma of een toegangskaartje van museum 

mag uw kind in de kring laten zien.  

Waar moet ik zijn? 

De groepen 1 en 2 maken gebruik van de ingang op 

het kleuterplein. (Het plein met het tuintje). De 

kleuters gaan via hun eigen klassendeur naar buiten. 

Wilt u buiten het hek in de buurt van deze deur op 

uw kleuter wachten? Wij willen uw graag zien 

wanneer uw kleuter de groep verlaat en dat is lastig 

wanneer u ver weg gaat staan. 

 

Schooltijden 

Alle ochtenden gaan de deuren om 8.20 uur open.  

Lestijden: ma-di-do-vrij: 

8.30 uur tot 14.45 uur. 

Let op: op woensdag duurt de school tot 12.15 uur. 

We beginnen de dag in de kring met een boekje.   

 

Thema’s en werkjes 

Een groot gedeelte van het jaar werken we met de 

kinderen rondom een thema. Tijdens elk thema 

worden er een aantal letters aangeboden. Kinderen 

mogen van thuis spullen meenemen die passen bij 

het thema of bij de letter die in de lettermuur zit. 

(Voor de lettermuur graag kleine spulletjes.) 

De werkjes van de kinderen worden vaak in de klas 

opgehangen. Hierna gaan ze mee naar huis.  

De kinderen maken gebruik van werkkaarten. Deze 

werkkaarten, die per thema worden aangepast, 

verschillen van inhoud en hoeveelheid, afhankelijk 

van de behoefte van uw kleuter.  

 

Ontwikkelingsmateriaal 

De kleuters werken wekelijks met 

ontwikkelingsmateriaal. Dit zijn de spelletjes die in de 

kasten staan. Bij het aanbieden houden we rekening 

met het niveau van het kind.   

  

Bosos 

Bosos is het ontwikkelingsvolgmodel voor de 

groepen 1 en 2. Hierin volgen we vijf 

ontwikkelingslijnen. Dit zijn: 

- De visueel-motorische ontwikkeling. 

- De taal-denkontwikkeling. 

- De auditieve ontwikkeling en de 

ontwikkeling van lees- en 

spellingsvoorwaarden. 

- De ontwikkeling van de rekenvoorwaarden. 

- De sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Deze metingen en observaties worden op bepaalde 

leeftijdsafhankelijke momenten getoetst. Het geeft 

ons meer informatie over het ontwikkelingsniveau 

van kleuters op een bepaalde leeftijd.  

De bevindingen van een observatie gebruiken we 

bijvoorbeeld om de werkkaart aan te passen naar 

de behoefte van het kind.   

De observaties komen ook (gedeeltelijk) terug op 

het rapport van uw kleuter en worden dan met u 

besproken.  



   
 

   
 

Schaken: De kleuters uit groep 2 krijgen eens per 

twee weken schaakles van de leerlingen uit groep 8.  

Voorlezen: Voorlezen is belangrijk én leuk! Alle 

kleuters worden één keer per maand voorgelezen 

door de leerlingen uit groep 7. 

Engels: Wij zijn een Early Bird school, wat inhoudt dat 

wij vanaf groep 1 Engels aanbieden aan de 

kinderen. Wees dus niet verbaasd als uw kleuter 

ineens telt in het Engels! 

Podiumoptreden 

Een aantal keer per jaar verzorgen de kinderen van 

de groepen 1 t/m 3 een podiumoptreden op het 

podium in de aula. U wordt hiervoor uitgenodigd via 

Het Hobnews (te vinden op Ouderportaal) of 

middels een bericht op Ouderportaal. Elke ouder 

krijgt één keer de mogelijkheid een podiumoptreden 

bij te wonen. (Mits de coronamaatregelen dit weer 

toelaten). 

  

Inloopmiddagen. 

U heeft de mogelijkheid om drie of vier keer per jaar 

na schooltijd een kijkje te nemen in de klas. Uw kind 

kan dan aan u laten zien wat hij/zij allemaal 

gemaakt heeft, waarmee er gespeeld wordt, welke 

ontwikkelingsmaterialen er zijn etc. De data hiervoor 

worden aan het begin van het schooljaar bekend 

gemaakt. (Mits de coronamaatregelen dit weer 

toelaten.) 

 

Speelgoedmiddag. 

De laatste middag (soms ochtend) voor elke 

vakantie is het speelgoedmiddag. De kinderen 

mogen dan van thuis speelgoed meenemen om op 

school mee te spelen. Het is handig als u de naam 

van uw kind op het speelgoed vermeldt. Geef liever 

geen kleine spulletjes mee naar school of speelgoed 

dat geluid maakt. U wordt via Ouderportaal op de 

hoogte gesteld van de speelgoedmiddagen. 

Rapport 

Groep 1 krijgt aan het einde van het schooljaar een 

rapport (let op: dit geldt alleen voor de kinderen die 

voor 1 januari op school zijn gekomen). Groep 2 krijgt 

het rapport twee keer per jaar: een middenrapport 

rond februari en een eindrapport rond juni.  

 

Gesprekken met de leerkracht 

Als uw kind bij ons op school komt wennen, nodigen 

we (nieuwe) ouders uit voor een oudervertelgesprek. 

Hierin vertelt u over uw kind.  

Daarnaast zijn er drie of vier keer per jaar 10-minuten 

gesprekken. U wordt minimaal twee keer per jaar 

uitgenodigd. U krijgt hiervoor een uitnodiging via 

Ouderportaal. 

Zomer– en Winterdagen 

Buiten spelen vinden de kinderen heerlijk en is ook 

nog gezond.   

In de zomer spelen we vaak twee keer op een dag 

buiten. Het is dan prettig als de kinderen thuis al 

worden ingesmeerd. Eventueel kan 

zonnebrandcrème meegegeven worden voor 

tijdens de overblijf.  

Ook als het koud is spelen we buiten. Bij koud weer 

graag wanten, sjaal en een muts meegeven.  

Traktaties 

Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. 

U kunt de leerkrachten op hetzelfde trakteren als de 

kinderen. De jarige mag één kind zelf kiezen en er 

wordt één kind door de leerkracht aangewezen om 

de klassen rond te gaan. Zij gaan op visite bij de 

juffen van groepen 1 t/m 3, de directeur, conciërge 

en IB’er indien zij aanwezig zijn. 

Groepsinformatie en Ouderportaal 

Op het raam of de deur van de groep van uw kind 

vindt u tussendoor extra informatie die alleen de 

groep van uw kind aangaat. Wilt u hier alert op zijn?  

Verder communiceren wij via het Ouderportaal 

(app). Voor het Ouderportaal krijgt u van ons een 

token (soort wachtwoord) om in te kunnen loggen. 

Via het Ouderportaal kunt u foto’s bekijken die we 

regelmatig maken, kunt u absenties doorgeven 

(voor 8.00 uur graag) en berichten lezen die voor de 

groep van uw kind(eren) van belang zijn.  

Website 

De website is vernieuwd. Hierop vindt u vooral 

algemene informatie over de school, zoals de missie 

en visie, doelstellingen, ouderparticipatie en 

schoolorganisatie.  

BSO (buitenschoolse opvang) 

Voor de BSO maakt de Hobbitburcht gebruik van de 

diensten van Junis. U dient uw kind hiervoor zelf bij 

hen aan te melden. Dit kan via de website: 

www.junis.nl  

 

Bellen 

Heeft u (voorafgaand aan het wennen) nog vragen, 

neemt u dan telefonisch of per e-mail contact met 

ons op. 

Havixhorst 0172-442868 

Batenstein 0172-437748 

 

Directie: Joke van Klaveren     

Mail: jokevanklaveren@morgenwijzer.nl 

 

Intern begeleider: Arianne Doelman 

Onze IB’er draagt zorg voor de ontwikkeling, 

coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de 

school en de begeleiding van leerkrachten.  

Daarnaast is zij ook vertrouwenspersoon op beide 

locaties.  

Mail: ariannedoelman@morgenwijzer.nl 

 

http://www.junis.nl/
mailto:ariannedoelman@morgenwijzer.nl

