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Algemene informatie. 
Even een paar dingen op een rijtje: 
De schooltijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.45 uur. 
Op woensdag gaan de kinderen van 8.30 uur tot 12.15 uur naar school. 
Op vrijdag gaan we van 8.30 uur tot 11.30 uur naar school. 
De kinderen van groep 1 gaan op maandag om 12.00 uur naar huis. 
Op  maandag en dinsdag geeft  juf Elaine les en op donderdag en vrijdag juf Angela.  Op 
woensdag geven de juffen om en om les. De onderwijsassistentes in onderbouw 1 zijn Juf 
Dianne en juf Jennine. Juf Dianne werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Juf Jennine 
is er op de woensdagochtend.  
 
De kinderen van onderbouw 1 (groep 1) kunnen om 8.25 uur in de klas worden gebracht.  
Kinderen uit Rijssen mogen dan niet eerder dan 08.20 uur op school zijn. 
De kinderen trekken zelf hun jas uit en hangen deze op hun eigen plekje bij de kapstok. De 
schriften mogen ze dan meenemen in de klas. De tas hangt dan ook aan de kapstok. 
Als alles is opgeruimd mogen de kinderen hun plekje zoeken aan de tafel. 
De kinderen van onderbouw 1 werken tot 8.45 uur aan hun tafel en 
gaan dan in de kring. 
We drinken elke morgen thee of water in de kring, samen met een 
klein koekje. Zo is het een gezellig rustmoment van de dag. 
 
Als de school uit gaat worden alle kinderen door de juffen naar 
buiten gebracht. We brengen de kinderen naar het plein. De 
kinderen die met de bus gaan, worden netjes naar de bus gebracht. 
 
We houden twee keer op een dag pauze. Een keer rond 10.15 uur, 
hiervoor nemen de kinderen fruit en drinken mee. (Koekjes alleen op vrijdag) De tweede 
pauze is rond 12.00 uur. Dan eten we brood en drinken we er iets bij. Ook dit nemen de 
kinderen zelf mee. We drinken op school sap, roosvicee, melk, chocolademelk, karnemelk 
of yogi. Het is dus niet de bedoeling dat uw kind bijv. frisdrank meeneemt. U kunt gebruik 
maken van de schoolmelk regeling. (www.campinaopschool.nl)  
Bij het eten gebruiken we een theedoek als placemat. Wilt u deze ook meegeven, graag 
voorzien van naam. 
Na het eten poetsen we de tanden, de kinderen hebben hiervoor een tandenborstel en 
tandpasta nodig. Een beker hebben we op school. 

Zolang het mooi weer is spelen de kinderen van onderbouw 1 veel buiten, maar er blijft ook 
een mogelijkheid om naar de gymzaal te gaan. Hiervoor hebben de kinderen gymspullen 
nodig (een korte broek, t-shirt en gymschoenen). De schoenen 
blijven indien mogelijk op school. We gymmen op woensdag en 
vrijdag, maar op vrijdag hoeven de kinderen geen gymspullen 
mee te nemen.  
 
Wilt u de spulletjes die u meegeeft naar school a.u.b. voorzien 
van naam. 
Als er zaken zijn die u graag met ons zou willen bespreken dan 
kunt u ten alle tijden een afspraak met ons maken. U kunt ons ook 
bellen voor schooltijd of na schooltijd op nummer: 0548 – 542030. 
Dus liever niet onder schooltijd, tenzij er echt dringende zaken 
zijn. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van het schrift.  

http://www.campinaopschool.nl/
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Uw kind op de Elim 

Het begint voor iedereen met een periode van (weer) wennen. Toch merken we al snel dat de 
kinderen zich behoorlijk op hun gemak voelen. Er wordt veel gepraat over mijn school en mijn 
juf. 

Zo'n eerste periode van wennen en aanpassen is behoorlijk vermoeiend.  
Lijkt het voor de één vanzelfsprekend vertrouwd te raken met de gang van zaken voor een 
ander blijkt het veel moeilijker. Aanpassing vergt tijd en inspanning. 

U kunt daar een grote bijdrage aan leveren door de zelfstandigheid van uw kind te vergroten. Dit 
kan bijvoorbeeld door uw kind: 
•  voldoende nachtrust te geven; 
•  te leren zichzelf op het toilet te redden; 
•  te leren de handen te wassen en de neus te snuiten 
•  te leren zijn/haar jas en schoenen aan en uit te trekken, jas op te hangen, zelf de tas uit te 

pakken, kleren aan en uit te trekken, kleren recht te trekken; 
•  te vragen naar de belevenissen van de dag; 
•  te laten merken dat u waardering heeft voor het werk dat het meeneemt naar huis; 
 

Na verloop van tijd leert een kind zelfstandig te functioneren. De zelfstandigheid van uw kind 
wordt ook vergroot door allerlei handelingen die uw kind al van thuis mee krijgt. Bijvoorbeeld: 
•  uw kind heeft geleerd zichzelf te redden op het toilet; 
•  uw kind heeft geleerd zelf de handen te wassen of de neus te snuiten; 
•  uw kind heeft geleerd zelf zijn/haar jas uit of aan te trekken; 
•  uw kind heeft geleerd zelf zijn/haar schoenen aan of uit te trekken; 
•  uw kind heeft geleerd zelf zijn/haar jas recht te  trekken en op te hangen; 
•  uw kind heeft geleerd zelf zijn/haar spullen op te ruimen bijvoorbeeld: de tas in of uit te 

pakken; 
•  uw kind heeft geleerd zichzelf aan of uit te kleden en de kleren recht te trekken. 

Wanneer een kind van al dit soort zaken weet/kan voelt het zich groot/zelfstandig. Het is fijn 
jezelf te kunnen redden. Dit zorgt ook voor een prettig gevoel in de groep. "Juf ik ben knap want ik 

kan al zel f . . . "  
 
Zoals aangegeven kunt u het kind thuis heel veel bieden maar ook 
de school heeft veel te bieden: 
•  een uitdagende omgeving, op de jonge kinderen afgestemd; 
•  tijd om samen naar elkaar of naar een verhaal te luisteren; 
•  samen genieten van zingen en muziek; 
•  mogelijkheden om zich te ontwikkelen op allerlei      
gebieden door het hanteren van velerlei materialen en 
technieken. 
•  mogelijkheden om (te leren) zich te concentreren; 
•  mogelijkheden om (te leren) opdrachten te onthouden en uit te 
voeren; 
•  mogelijkheden om (te leren) goed waar te nemen en goed te 
luisteren. 
•  een plek waar je jezelf mag zijn 
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Dagindeling 

Doordat de meeste kinderen heel veel behoefte hebben aan regelmaat en structuur proberen 
we elke dag zoveel mogelijk dezelfde onderdelen aan de orde te laten komen. Tevens 
gebruiken we bij elk onderdeel de Time timer (klok). 

Keuzebord 

Bijna elke dag is er een moment waarop de kinderen mogen kiezen bij het zgn. keuzebord. 
Vooraf bepaalt de leerkracht waaruit de kinderen mogen kiezen, vervolgens bepalen de 
kinderen hun keuze door onder een afbeelding van een bepaald materiaal of een bepaalde 
hoek hun eigen identiteitsplaatje te hangen. 
 
 

Opruimen 

Nadat het signaal gegeven is dat er nog vijf 
minuten gespeeld kan worden (Time timer), wordt 
er na die vijf minuten opgeruimd. We zingen dan 
samen een liedje. Dit geeft aan dat de kinderen 
stoppen met datgene waarmee ze bezig zijn. Ze 
krijgen dan te horen wat ze moeten gaan doen. 
We leren de kinderen van het begin af om 
zijn/haar spullen op te ruimen. In de klas is dit van 
groot belang, leder ruimt, vooral na het werken, 
zijn eigen gebruikte materiaal op, of gezamenlijk 
gebruikt materiaal op. De kinderen worden 
hierdoor zelfstandig en merken dat verzorgd 
materiaal langer meegaat en fijner werkt. 
Uiteindelijk hopen we dat het een gewoonte wordt 
bij het kind. 
 

Kring 

Om kwart voor 9 gaan we in de kring. Dan beginnen we met gebed. Daarna kijken we naar de 
dagritme kaarten op het bord. We bespreken of het een korte of een lange dag is en we 
bekijken wat er die dag allemaal aan de orde komt. Ook benoemen we de dag,en de kleur die 
daar bij hoort. Vervolgens het kringgesprek en er is voor iedereen iets te drinken. Er wordt 
gezellig gekletst en soms hebben de kinderen iets meegenomen van thuis om te laten zien.  
 

Godsdienst 

In de kring geven we godsdienst. We maken gebruik van de methode "Levend water". Deze 
methode geeft voor elke bouw een specifieke werkwijze. Wij werken spelenderwijs met deze 
methode. Er is een knieboek bij deze methode met platen van de verhalen die verteld 
worden. ledere morgen zingen we samen wat christelijke liederen. Er is vaak wel wat extra 
tijd voor het aanleren van een christelijk lied dat bij de verhalen past.  
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Geleid speelwerkmoment 

Over de hele dag komen er verschillende speelwerkmomenten aan de orde. De eerste die 
meestal aan de orde komt is die van het geleide spel. Tijdens dit spel wordt er door de 
leerkracht bepaald wat het kind doet. Het gaat dan meestal om ontwikkelingsmateriaal. 
Dat kan bijvoorbeeld een lotto zijn, een rekenspel, een taalspel en noem maar op. Het kan 
ook een werkblad zijn. Tijdens het geleide speelwerkmoment kan er ook tijd ingeruimd 
worden voor een zogenaamde kleine kring. Dan werkt de leerkracht met een klein groepje 
kinderen apart aan een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld tellen en kleuren 

Beweging 

Elk dagdeel dat het kind op school is, is er tijd voor beweging. Ook wordt er vaak 
tussen de ene en de andere les door wel een bewegingsspelletje gedaan. 
Dit omdat jonge kinderen nog niet zo lang stil kunnen zitten. 
Beweging heb je in verschillende soorten: gym, vrij spel binnen, vrij spel buiten (met 
of zonder (rijdend)materiaal) en de spelles. 
Voor de gym en spellessen kunnen we gelukkig gebruik maken van de gymzaal. 
Een spelles bestaat meestal uit een inspannende inleiding, bijv. rennen, dan meestal 
een vrolijk kringspel, een tikspel en een afsluiting. 
Bij de gym, op woensdag gaat het veel meer om het 
omgaan met materialen en positieve ervaringen 
opdoen.  
 

Motoriek 

Als men het heeft over kleuters heeft men het ook 
vaak over motoriek. Hiermee bedoelen wij de wijze 
waarop het kind zijn bewegingen beheerst. 
Bijvoorbeeld: de jongste kleuter springt met moeite met 
gesloten voeten over een blokje, de oudste kleuter 
doet dit met gemak. De één kan een schaar beter 
hanteren dan de ander. We kennen hierbij de fijne en 
de grove motoriek. 
Tot de fijne motoriek rekenen we o.a. de werkjes die vooral op de tafel en met de 
handen en vingers gedaan moeten worden. 
De grove motoriek houdt meer de bewegingen in die tijdens de kleutergymnastiek naar 
voren komen, zoals springen, klimmen, karren besturen bij het buitenspelen, allerlei 
loopvormen en het omgaan met groot materiaal 
Voor het bekijken van bijzonderheden m.b.t. de motoriek kunnen we een beroep doen op 
onze fysiotherapeute: Kirsten Zomer. Zij screent in ieder geval alle nieuwe leerlingen op 
ons verzoek. Mochten er bijzonderheden zijn dan kunnen de kinderen bij haar op school 
onder behandeling komen. 

Muziek 

Een keer in de week staat er op het rooster: muzikale vorming. Er wordt echter elke 
dag wel fijn met elkaar gezongen. Op de momenten dat het op het rooster staat zijn 
we vaak bezig met het leren van een nieuw liedje, of met het oefenen van bewegingen 
bij bepaalde liedjes. Ook andere onderdelen van muziek komen aan de orde. De 
nieuwe liedjes die we leren passen vaak bij het thema waar we die week mee bezig 
zijn. We werken met de methode: moet je doen.  
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Begeleid speelwerkmoment 

Een tweede soort speelwerkmoment is het begeleide speelwerkmoment. Tijdens dit moment 
kiezen de kinderen een bepaalde hoek, een bepaald materiaal of een verplichte opdracht 
(werkje) Bij dit moment komt onze visie: spelen is leren duidelijk aanbod. Vooraf bepaalt 
de leerkracht het materiaal. De kinderen kiezen om de beurt een van de hoeken, 
materialen of verplichte opdrachten. De leerkracht kan ook vooraf twee kinderen 
aanwijzen, die eerst met elkaar moeten overleggen waar er gespeeld gaat worden. Ook 
kunnen de kinderen kiezen uit een maatje waarmee gespeeld wordt. 
Tijdens dit begeleide speelwerkmoment komen er verschillende hoeken aan bod  zoals de: 

o bouwhoek 

In de bouwhoek staat groot materiaal, zoals: planken, kisten en grote blokken. In de 
bouwhoek leert een kind weer heel specifieke dingen zoals het leren zien van 
verhoudingen, het leren van de wetten van de zwaartekracht en het leren toepassen 
van plaatsbegrippen zoals: achter, hoger, laag, tussen in, onderdoor enz.  

 

o huishoek 

In de huishoek kan de kleuter uiting geven aan zijn gevoelens en gedachten over 
volwassenen en hun bezigheden. De kleuter bootst anderen na. Omdat de huishoek 
echt in zo'n huiselijke sfeer is, voelt de kleuter zich meer op z'n gemak en komt het 
makkelijk tot contact. Een spelverloop kan worden aangegeven d.m.v. picto’s die 
kinderen eventueel mogen gebruiken. 

 

o Zand/watertafel 

Tijdens de zomerperiode is er een watertafel in de klas. De kinderen kunnen lekker 
genieten van het water, maar leren ook over drijven en zinken. Tijdens de herfst en 
winterperiode maakt de watertafel plaats voor de zandtafel. Ook hier experimenteren de 
kleuters volop met het maken van modder, taartjes, andere vormpjes etc. 

 
Tijdens het begeleide speelwerkmoment heeft de leerkracht of onderwijsassistent ook tijd 
om eens met de kinderen mee te spelen. Dan kan er gezamenlijk een plan gemaakt 
worden. Dit is voor sommige kinderen van groot belang omdat er dan stap voor stap naar 
een bepaald doel gewerkt wordt. Zo kan er bijvoorbeeld in de bouwhoek het plan gemaakt 
worden om een muur te bouwen. Van belang is dan om te bespreken waar je moet 
beginnen en wat de stap daarna is. Tijdens het begeleide speelwerkmoment heeft de 
leerkracht ook de gelegenheid om een kind in een bepaalde hoek of in een bepaalde 
spelsituatie te observeren. 

Kleine kring 

Tijdens de begeleide speelwerkmoment is er ook een kleine kring. Een klein groepje zit dat 
bij de juf om de taal of rekendoelen van de week te oefenen. Dit gebeurt vaak aan de hand 
van ontwikkelingsmaterialen. 

Taal en rekenontwikkeling 

We werken met de methode ‘onderbouwd’. Deze methode werkt met doelen die passen bij 
de leeftijd van het kind. Het gericht stimuleren van de doelen draagt bij aan betere 
leerresultaten. Onderbouwd werkt veel met handpoppen. Het gebruik van poppen in ons 
onderwijs is zeer educatief en nuttig omdat de kinderen zich identificeren met de poppen en 
hun eigen gevoelens en conflicten projecteren op de figuren. Gebleken is dat het gebruik 
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van poppen zeer effectief is bij kinderen met een gebrek aan communicatieve 
vaardigheden of met een faalangstige houding. 
Bovendien heeft het gebruik van poppen een positieve 
invloed op kinderen met een te korte aandachtsspanne.  

Zo is bijvoorbeeld Arie de Letterkanarie. De kinderen 
leren dat wanneer Arie in de klas is, er gewerkt gaat 
worden met letters. Hij heet niet voor niets Arie de 
Letterkanarie. 
Ook hebben we Sjoerd de Cijferwoerd voor het omgaan 
met de cijfersymbolen en de rangtelwoorden.  Fred de 
Bever heeft een autootje. Moet hij linksaf, rechtsaf of 
rechtdoor? De kinderen helpen Fred met de ruimtelijke 
oriëntatie. Soms is de juf geen juf meer maar ‘Tante 
Truus’. Zij ruimt de boel netjes op, ze houdt van orde en 
netheid: sorteren en seriëren (kleur, vorm, groot en 
klein).  

Sova 

Door de hele school gebruiken we een methode voor het oefenen van sociale vaardigheden, 
(SOVA). We gebruiken hiervoor de kanjertraining. Tijdens de training wordt er gebruik 
gemaakt van verschillende gekleurde petten. De petten staan symbool voor hoe je, je kunt 
gedragen. Zo kan men zich gedragen als: 

 Rode pet. Deze probeert contact te krijgen door met de zwarte pet mee te doen en 

overal een grapje van te maken. De rode pet neemt niets en niemand serieus 

 Gele pet. Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last 

van faalangst. 

 Zwarte pet. Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt 

zelf wel wat hij doet. 

 Witte pet. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in 

allerlei situaties goed weet te handhaven, is een Kanjer. 
 

 

 

 

 

 

 

Dagafsluiting 

Elke dag sluiten we gezamenlijk in de kring af. De kinderen pakken hun tassen. De leerkracht 
deelt de schriften uit. Vaak is er nog een klein beetje tijd over voor nog even een verhaaltje of 
nog even een lied. De dag wordt besloten met gebed. 
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Zending 

ledere maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Het draait allemaal om 
het Woord en de Daad. Zending is het vertellen van de Liefde van Jezus met je mond en met je 
handen. Dus ook door iets te doen voor anderen die het niet zo goed hebben als wij. Zo is de 
zending de Daad bij het Woord. Ons zendingsgeld komt ten goede aan een zendingsproject. Dit 
project wordt door de leerkrachten gezamenlijk uitgekozen. 

Het heen en weer schrift 
Elke dag krijgen de kinderen een schrift mee naar huis. In dit schrift schrijven de leerkrachten 
gemiddeld twee keer per week. Er kunnen specifieke dingen in staan over uw kind. Of er staan 
mededelingen in voor de hele groep. Zoals bijv. een aankondiging van een bezoekje of een 
verjaardag van een van de kinderen. 
Het schrift kan ook gebruikt worden om een bepaalde vraag aan de ouders te stellen. 
Het omgekeerde is ook waar. Het schrift kan ook door de ouders gebruikt worden. Er is 
gelegenheid om dagelijks uw verhaal in het schrift te schrijven, vragen te stellen of bijv. een 
verjaardag van vader, moeder, opa of oma aan te kondigen. Het schrift mag in de breedste zin 
van het woord gebruikt worden als communicatiemiddel. Er zijn natuurlijk ook dagen dat er 
weinig of niets te melden is, dan hoeft dat ook niet. Wij zouden het wel fijn vinden om na 
het weekend van iedereen een klein verhaaltje te lezen. Dit kan gebruikt worden bij het 
vertellen in de kring. Veel kinderen vinden het lastig om over het weekend te praten, 
maar als er iets in het schrift staat kunnen wij hen helpen om toch iets te vertellen over 
het weekend. 

Overige informatie 

Aan een ieder is een schoolgids uitgedeeld, deze staat boordevol informatie. 
Hierin worden ook de regels genoemd. Daarnaast heeft iedere klas zo zijn eigen regels. 
Ook schooltijden zijn hierin aangegeven, we willen u nog een keer nadrukkelijk wijzen op het feit 
dat er voor kwart over acht geen toezicht is op het plein. 
Als er iets is, bespreek het A.U.B.BINNEN, niet buiten bij het hek, dit voorkomt een boel 
ergernissen. U kunt direct naar de leerkracht gaan maar ook een gesprek met de directeur of de 
IB'er aanvragen. 
Verder proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via het heen en weerschrift, 
maar ook via de nieuwsbrieven. Leest u dit a.u.b. goed. De nieuwsbrief en het schrift 
bevatten belangrijke informatie 

Website/klasbord 

Via klasbord kunt u makkelijk ‘meekijken’ met wat er in de klas gebeurt. Vaak plaatsen we een 
foto van waar we mee bezig zijn, of van iets wat de kinderen gemaakt hebben. Vergeet niet om 
regelmatig (met uw kind) op de website te kijken. 
www.elimschoolrijssen.nl. Hier kunnen namelijk nieuwtjes 
opstaan, maar het is ook zeker de moeite waard om meer 
foto’s te bekijken. 

 

http://www.elimschoolrijssen.nl/

