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Welkom 
 

Beste Ouder(s)/ Verzorger(s), 

 

Wat fijn dat u voor ons Kindcentrum gekozen heeft! Via deze gids willen we u inzicht geven in een 

aantal praktische zaken en het aanbod voor onze peuters en kleuters. 

Mocht u naar aanleiding van dit boekje nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd een 

bericht sturen. 

 

Namens het team 

 

Hanny Rijkers (directie@kcderuif.nl) 

directeur basisschool 

 

Sabine Quaak (sabine.quaak@trema.org) 

Assistent manager kinderopvang 
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Openingstijden 

 
Hieronder kunt u de tijden vinden waarop de peuter- en kleutergroepen naar school gaan. 

 Kleuters Peutergroep Peuterdagopvang 

maandag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 08.45 – 12.15  

dinsdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 08.45 – 12.15 8.45 - 15.15 (mogelijk tot 

18.15) 

 

woensdag 8.30 – 12.15    

donderdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 08.45 – 12.15 8.45 - 15.15 ( mogelijk tot 

18.15) 

 

vrijdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00   

 

Aanmelden en wennen 

Aanmelden bij de peuters 

Voor de voorschool (peutergroep) kunt u uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 2 jaar. Natuurlijk wilt u voor 

plaatsing een kijkje nemen op de locatie van uw keuze. 

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de locatie. 

Telefoonnummer locatie: 06 13 36 22 94 

 

Aanmelden kleuters  
Als u meer wil weten over het onderwijs kunt u contact opnemen via de mail of bellen om een afspraak te 

maken voor een rondleiding. In die rondleiding laat de directeur van de school u en uw kind(eren) de school 

zien en vertelt ze over hoe we werken en wat wij belangrijk vinden.  

Mail: directie@kcderuif.nl 

Telefoonnummer: 0162 514599 

Als u besluit om voor onze school te kiezen kunt u het aanmeldformulier vinden op onze website: 

www.kcderuif.nl.  We kunnen het ook naar u toesturen als u ons hierover even belt of mailt.  

Wanneer u het aanmeldformulier getekend bij ons hebt ingeleverd krijgt u een bevestiging van de aanmelding. 

Wij kunnen uw kind pas officieel inschrijven wanneer hij/zij 4 jaar is. Op de momenten waarop uw kind komt 

oefenen is hij/zij om die reden niet verzekerd.  

Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, bellen we u om af te spreken wanneer uw kind kan komen 

oefenen op school. We spreken dan 5 oefenmomenten af. We kiezen er bewust voor om niet gelijk een hele 

schooldag te oefenen, maar de vijf momenten te beperken tot een ochtend of een middag. Op die manier kan 

uw kind rustig wennen en bijkomen van alle nieuwe indrukken. Zodra de momenten zijn afgesproken ontvang u 

een welkomstpakket met daarin nog wat praktische informatie en natuurlijk iets leuks voor uw kind. Als uw 

kind komt oefenen vangen wij uw kind bij de poort/bij de voordeur op en gaan we samen kijken waar de jas en 

tas opgehangen wordt en waar hij/zij een stoeltje heeft in de klas. Na het oefenen lopen wij even mee naar 

buiten om samen door te spreken hoe het gegaan is. 

 

mailto:directie@kcderuif.nl
http://www.kcderuif.nl/
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Aanbod 

Peuters 
Vanaf 2 jaar is uw peuter welkom op onze peutergroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen per 

dag(deel). De kinderen krijgen een voorschools aanbod, voor 40 uur per jaar, minimaal 5 uur per week. Dit 

aantal uren is afhankelijk van de gemeentelijke afspraken. Minimaal 1 vaste beroepskrachten begeleid de 

groep. 

Tijdens de peutergroep wordt er gewerkt met speelbare thema’s, die aansluiten bij de leeftijd van de peuters. 

De thema’s  worden gezamenlijk met de kleuterleerkrachten afgestemd. Zo zorgen we dat er een doorgaande 

lijn is binnen het kindcentrum. De peuters krijgen de mogelijkheid samen te spelen met de kleuters in onze 

gezamenlijke speelhoek op de hal. Tijdens het fruit eten voegen we samen in 1 van kleuterklassen. De peuters 

nemen hun krukje mee en sluiten aan in de kring, zo raken ze al vertrouwd met de kleuterklassen. Voor peuters 

die hier nog niet aan toe zijn, splitsen we de groep en blijft de andere leidster met deze peuters op de 

peutergroep. 

Zindelijkheid 

Zindelijkheidstraining met peuters wordt altijd in overleg met ouders gedaan. De ene peuter is daar eerder aan 

toe dan de andere. Zo rond het tweede jaar laten de meeste kinderen merken toe te zijn aan 

zindelijkheidstraining. Ze worden zich bewust dat ze moeten plassen en/ of poepen. Ze onderbreken hun spel 

en geven aan dat ze ontlasting in hun luier hebben. Dit is het beginmoment om te starten met de zindelijkheid. 

Als de wil om zindelijk te worden niet aanwezig is bij een kind, heeft het geen zin om hier mee te starten. U zult 

zien als er geen druk op het kind wordt gelegd komt het van zelf. 

Ontwikkeling 

Ieder kind heeft een aangeboren drang tot ontwikkeling. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, moet een 

kind zich veilig te voelen. Ook moet de omgeving veilig zijn. Maar dit betekent niet dat er geen uitdaging is. 

Kinderen leren door vallen en opstaan. Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren bieden wij de kinderen 

dagelijks uitdagende en leerzame activiteiten aan.  Als wij activiteiten aanbieden sluiten we aan bij de 

interesse, ontwikkeling en leefsituatie van de kinderen. Ook actuele gebeurtenissen kunnen een inspiratiebron 

zijn. Imitatie is een heel belangrijk onderdeel in ontwikkeling, zo ook in de taalontwikkeling. In het omgaan met 

kinderen gebeuren taalgerichte activiteiten spelenderwijs. U kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden; 

 
*Op een vast moment lezen we voor in de kring. Binnen onze peuterruimte beschikken we over diverse 

boeken, die de kinderen zelf mogen pakken. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe boeken in de bibliotheek 

gehaald passend bij het thema. We laten kinderen meespelen in interactieve verhalen en herhalen deze vooral 

ook. 

*zingen doen we op vaste momenten, bij de dag openen en ook weer bij de dag afsluiten. Tussendoor zingen 

we liedjes passend bij het thema en voor het fruit eten. 

*Er zijn activiteiten met kleuren en cijfers en gaan de kinderen leren dit te herkennen. Een voorbeeld is de 

kleuren benoemen van de bekers als we wat gaan drinken of tijdens het lezen van boekjes vragen naar de kleur 

van iets. 

*De pedagogisch medewerksters spelen ook mee tijdens het vrij spel, hierin kunnen zij de kinderen uitdagen 

tot verder te ontwikkelen, ze benoemen dingen en leggen uit wat ze doen. 

*Er wordt gewerkt op onze locatie met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Het doel van VVE is om door 

middel van een doorgaande educatieve lijn van peuterleeftijd tot en met de eerste twee leerjaren van de 

basisschool, onderwijsachterstanden bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen. 

Door onze observaties en registraties herkennen we de peuters die een eventuele (dreigende) achterstand in 

de taalontwikkeling hebben. Dit zullen de leidsters met u bespreken en in overleg met u als ouder en het 

consultatiebureau worden deze kinderen uitgenodigd voor twee extra gesubsidieerde dagdelen voorschool. 
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Kleuters    

Kleuterplein 
We werken in groep 1 en 2 met de nieuwste methode van Kleuterplein.  

Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij; van rekenen en 

lezen tot beeldende vorming en muziek.  

Raai de Kraai 

De eigenwijze handpop Raai de Kraai speelt een belangrijke rol in Kleuterplein. Hij heeft de hoofdrol in de 

voorleesverhalen. Raai de Kraai wordt ook bij veel activiteiten ingezet. Hij zorgt vaak voor een grappige start en 

afsluiting van een activiteit en gaat graag met de kinderen in gesprek. Zo wordt Raai een veilig en vertrouwd 

vriendje van de kleuters! 

 

Werken met thema’s 

Kleuters van verschillende leeftijden zitten samen in een groep. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 

fantasie en spelbehoefte van jonge kinderen, werken we bij de kleuters aan de hand van thema’s. Daarnaast 

maken de thema’s de aangeboden leerstof betekenisvol en kunnen de kleuters het verwerken in hun dagelijks 

handelen.  

Taal 
In de kleutergroep wordt veel aandacht besteedt aan taal; We gaan dan in op de taaldomeinen: woordenschat, 

luisteren, spreken, gesprekken, fonologisch bewustzijn, letterkennis, oriëntatie op boek en verhaal en 

geschreven taal. In de praktijk zie je dit terug door een afwisseling aan activiteiten. We starten de dag altijd 

met verschillende liedjes en versjes. Taal wordt natuurlijk de hele dag door gebruikt. In de kringactiviteiten 

besteden we specifieke aandacht aan de taalontwikkeling van de kleuters. Door voor te lezen, verhalen na te 

vertellen, letters te herkennen, woorden te hakken en te plakken etc. Tijdens het werken met 

ontwikkelingsmateriaal gaan we in op: letterherkenning, schrijven eigen naam, rijmen en opdrachten als ‘wat 

hoort er niet bij?’ 

Er wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd om spullen mee te nemen voor een thema. Ook wordt er na het 

aanbieden van een letter aan de kinderen gevraagd om spullen mee te nemen die beginnen met deze letter. 

Op deze manier starten de kleuters op een speelse manier het leesproces.  

Rekenen 
Naast het bieden van taalonderwijs, zijn we bij de kleuters ook bezig met het rekenonderwijs. De 

rekendomeinen die dan behandeld worden zijn: Getalbegrip, bewerkingen, meten, meetkunde en verbanden 

leggen. De activiteiten die bij het rekenonderwijs horen, zijn ook weer gekoppeld aan de thema’s. In de kring 

oefenen we het synchroon tellen of gaan we met elkaar kijken wie bijvoorbeeld welk stuk fruit het lekkerst 

vindt en maken daar een grafiek van. We gebruiken in de kring de materialen die bij het thema horen, maar 

kijken ook naar wat er speelt bij de leerling. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal spelen we in op 

het rekenen door: bouwen in de bouwhoek, tellen op de telmat, cijferkleurplaat, tellen, wegen en bouwen met 

klein materiaal. Bij de oudste kleuters besteden we aandacht aan het optellen/ aftrekken, maken van groepen. 

Dit wordt  zowel spelend als op het platte vlak geoefend.  

Motoriek/bewegen 
De motorische ontwikkeling van kleuters wordt verdeeld in fijne en grove motoriek. De grove motoriek bestaat 

uit het maken van grote bewegingen die we maken met onze armen, benen en hoofd.  

Het oefenen van de grove motoriek vindt plaats in de gymzaal en buiten. Per thema kijken we welke gymles/ 

spelles en bewegen op muziek passend is.  Daarnaast wordt de grove motoriek ook geoefend bij het vrije 

spelen. We maken hierbij gebruik van fietsen, karren, voetballen etc.  

De kleine motoriek zijn wat fijnere bewegingen zoals knippen, plakken en tekenen/schrijven. Tijdens het 

werken met ontwikkelingsmateriaal oefenen we de fijne motoriek met het maken van: kleurplaten, 

verftekeningen, tekenen met wasco en  kleikunst. We spelen ook in de zand- watertafel, die we bij ieder thema 
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passend kunnen maken. Met groep 2 gaan we in op de schrijfpatronen, zodat we groep 2 kunnen voorbereiden 

op het schrijven in groep 3. 

Sociaal-emotioneel 
Binnen de kleutergroep richten we ons ook op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Het starten in een groep 

met klasgenoten die je nog niet goed kent is vaak spannend. Welbevinden van de leerling staat hoog op onze 

lijst. Voelt een kleuter zich veilig in de groep. We oefenen dit door samenspel in de kring en door middel van de 

methode ‘Goed gedaan.’ Daarnaast is sociaal gedrag in de klas wenselijk. We leren kleuters naar elkaar te 

kijken, zodat ze kunnen zien wat een ander vindt of voelt. Tijdens het spelen met de materialen oefenen we 

met elkaar vragen te stellen over de activiteit en leren we om te gaan met andere meningen binnen de groep.  

Werken met ontwikkelingsmaterialen en spel 
Dagelijks zijn er momenten waarbij de kleuters werken met materiaal of hun fantasie kunnen prikkelen door 

middel van spel. ’s Ochtends werken we met ontwikkelingsmateriaal dat wordt aangeboden door de 

leerkracht. Op deze manier is er ’s ochtends ruimte om te observeren, maar we oefenen zo de werkhouding en 

concentratie.  

’s Middags is het programma voor de kleuters wat vrijer. De kleuters mogen dan bij de leerkracht kiezen met 

welke activiteit zij het liefst willen spelen. Dit kan zijn materiaal uit de kast, maar ook de poppenhoek, 

bouwhoek etc. Tijdens deze momenten kunnen wij als leerkracht inspelen op het stuk samenspel en de 

omgang met elkaar. De kleuters kunnen nog meer tonen wat ze allemaal al kunnen tijdens het vrije moment. 

Kindcentrum 
In ons Kindcentrum werken de peuterleidsters en kleuterleerkrachten samen aan de zorg en ontwikkeling van 

uw kind. Dit doen we op allerlei manieren. Zo werken peuters en kleuters aan dezelfde thema’s die we 

gezamenlijk openen en sluiten. We stemmen in dat thema ook waar mogelijk op elkaar af, bijvoorbeeld door 

dezelfde liedjes en versjes te zingen die passen bij het thema. Ook gaan de peuters regelmatig hun fruit op eten 

samen met de kleuters in de kleutergroepen, spelen we samen op de gang en trekken we gezamenlijk op bij 

vieringen zoals Sinterklaas en Kerstmis. Als een peuter de overstap maakt naar de kleutergroep, dan spreken 

de leidster en leerkracht samen over de ontwikkeling van het kind. Daardoor kan de leerkracht van de 

kleutergroep meteen aansluiten bij wat het kind op dat moment nodig heeft. Door die verschillende dingen te 

doen zorgen we er niet alleen voor dat er een doorgaande lijn is van peuters tot en met groep 8, maar ook dat 

de peuters zich hierdoor spelenderwijs al veilig en vertrouwd voelen met hun toekomstige klasgenoten en 

leerkrachten.  

 

Wist u dat: 

• De peuters al leren zelf hun jas aan en uit te doen? 

• Kinderen zelfstandig worden van het zelf aan- en uitkleden? 

• We samen spelen in de restauranthoek op de gang? 

• We samen de thema’s plannen, zodat we op elkaar aan kunnen sluiten? 

• We zorgen voor een warme overdracht, wanneer een peuter de overstap maakt naar de kleuterklas? 

• De peuters gezellig mee feesten met Sinterklaas, Pasen en andere leuke activiteiten? 

• We bij elk thema ook gezamenlijke liedjes en versjes oefenen? 

• Peuters zo geleidelijk wennen aan de kleuterjuffen? 

• De overstap naar de kleuters op deze manier veel fijner en vertrouwder verloopt? 
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Communicatie met ouders 

Vanuit de peuters   
De peuters werken via het programma Konnect. Via dit kanaal kunt u uw zoon/ dochter aan- en of afmelden 

voor de dag, maar daarnaast wordt u op deze manier ook geïnformeerd over de activiteiten van uw kind.  

Vanuit de kleuters 
De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind vinden we erg belangrijk. Naast de 

oudergesprekken vinden we het dan ook belangrijk om u te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind. Dit 

proberen we op verschillende manieren. Zoals het uitnodigen van ouders om te komen helpen met gezellige 

activiteiten op school, maar ook bij schoolse activiteiten zoals het helpen met knutselen in groepjes. Daarnaast 

plaatsen we wekelijks een update van wat er in de klas gebeurt: bijvoorbeeld via foto’s, filmpjes en het delen 

van de doelen waar we in dat thema aan werken met de kinderen. 

Als uw kind in de kleuterklas komt, krijgt u te maken met: 

Social Schools  

Het wordt met Social Schools voor ons heel gemakkelijk om u op de hoogte te houden van het een en ander Via 

Social Schools kunnen mededelingen worden geplaatst met foto’s of bestanden, er is een kalenderfunctie 

waarin we de activiteiten van de schoolkalender kunnen plaatsen maar ook leuke activiteiten per klas. Tot slot 

is het mogelijk om via een gespreksfunctie afspraken te maken met de groepsleerkracht en zullen ook de 

oudergesprekken digitaal gepland worden. 

Kindvolgsysteem 

We observeren de kinderen het gehele jaar door aan de hand van verschillende leerdoelen. Aan de hand van 

de doelen voor de kleuters observeren en registreren we de ontwikkeling van uw kind. Dit registreren we 

onder andere met behulp van ‘Kleuter in beeld’. Daarnaast wordt bij de peuters en kleuters gebruik gemaakt 

van KIJK!. KIJK! is een observatielijst waarmee we in de peuter- en kleutergroepen systematisch naar de 

ontwikkeling van kinderen kijken, zodat we ook daar de ontwikkeling goed kunnen volgen. De gegevens van 

KIJK bij de peuters wordt met u besproken tijdens de warme overdracht. Ouders krijgen zo een beeld van de 

ontwikkeling in de peutergroep. Deze gegevens worden ook gedeeld met school. Bij de kleuters worden deze 

gegevens jaarlijks twee keer met u besproken tijdens de ouderavonden. Mocht er aanleiding zijn om een 

gesprek eerder te voeren, dan zal de leerkracht contact met u opnemen. 

Oudergesprekken 
Bij de peuters is er jaarlijks een tien minutengesprek. Tijdens dit gesprek wordt met de ouders de KIJK! 

besproken. Bij de kleuters zijn er jaarlijks twee momenten gepland om met ouders een gesprek te voeren. Dit 

hangt natuurlijk af van het instroommoment van uw zoon/ dochter. Het eerste gesprek is aan het begin van het 

schooljaar. Hierbij hebben zowel de leerkracht als ouder een gespreksrol wat betreft het aan elkaar delen van 

informatie. Het tweede moment is in februari/maart, hier zal besproken worden welke punten er geobserveerd 

zijn en wat de ontwikkeling van uw zoon/ dochter is. Aan het einde van het schooljaar is er ook gelegenheid 

voor een oudergesprek. Dit is echter alleen wanneer de leerkracht of u als ouder dit nodig acht.   

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Binnen kindcentrum de Ruif bieden we ook voorschoolse en naschoolse opvang aan. 

 Voorschoolse opvang 
(mogelijk vanaf 07.00 uur) 

Naschoolse opvang 

maandag 07.15-08.45 uur 15.30-18.15 uur 

dinsdag 07.15-08.45 uur 15.30-18.15 uur 

donderdag 07.15-08.45 uur 15.30-18.15 uur 

vrijdag 07.15-08.45 uur 15.30-18.15 uur 
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Tijdens vakantieweken voegen we samen met de andere locatie aan de 
Rembrandtlaan in Raamsdonksveer.  
 

 

De BSO heeft een eigen ruimte en daarnaast maken we gebruik van de gymzaal grenzend aan het BSO lokaal. 

De oudste groep BSO kinderen heeft een eigen chillruimte, waar ze lekker kunnen ontspannen, boekjes lezen, 

computeren etc. Tevens wordt deze ruimte voor de peuterdagopvang als slaapkamer gebruikt.   

De kleuters worden bij de klas opgehaald en vanaf groep 3 mogen ze zelf naar het BSO lokaal komen. Uiteraard 

houden wij dit goed in de gaten en gaan we tijdig kijken als ze er nog niet zijn. 

Uit school eten we fruit en drinken we wat. Als iedereen er is, zijn de kinderen vrij om te kiezen wat ze willen 

doen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig op het schoolplein spelen maar met de jongste groep gaan we 

mee naar buiten. De kinderen kunnen zelf aangeven wat ze graag eens zouden willen doen en dan wordt er 

samen met de pedagogisch medewerker gekeken of het mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn: koekjes bakken, 

slijm maken, daimont painten, timmeren etc. Er worden vanuit de BSO activiteiten aangeboden waar kinderen 

aan deel mogen nemen. Voorop staat dat het voor de kinderen vrije tijd is en we ze zelf de keuze willen geven 

ergens aan mee te doen. 

Voor de 8 + kinderen is er een speciaal contract die we samen met de ouders ondertekenen zodat je langzaam 

aan zelfstandig kunnen worden, zoals zelfstandig naar de speeltuin of bij een vriend of vriendin spelen. Als het 

aantal kinderen het toe laat mogen kinderen ook een vriend of vriendin bij de BSO uitnodigen om te komen 

spelen. 

 


