


Woord vooraf

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wij heten uw kind van harte welkom op obs Piet Mondriaan.

Nu uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, verandert er veel. Niet alleen voor uw kleuter,
maar ook voor u als ouders.  In deze kleutergids delen wij onze visie op kleuteronderwijs en hebben
wij een aantal praktische en organisatorische aspecten van de school voor u op een rijtje gezet. Wij
raden u aan om naast dit gidsje ook de schoolgids zorgvuldig door te lezen. U vindt de schoolgids op onze
website www.obspietmondriaan.nl

Wij wensen u en uw kind een prettige start op onze school.

Namens het team,  Martine Koomen
directeur

Welkom op de obs Piet Mondriaan!
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1. Onze visie op kleuteronderwijs: spelend leren

Kleuters hebben een omgeving nodig waarin spel centraal staat en ze volop kunnen bewegen en
experimenteren. Spelend leren draagt bij aan hun ontwikkeling op alle gebieden. Door middel van spel
werken de kleuters aan onderwijsdoelen op het gebied van taal, rekenen, spelontwikkeling en motoriek.
Ook hun sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd. Op obs Piet Mondriaan geven wij het kleuteronderwijs zo
vorm dat kinderen alle ruimte krijgen om spelend te leren.

Wij bieden de kleuters een rijke leeromgeving die uitdaagt tot spel.  Dit spel vindt plaats in verschillende
hoeken in de klas, op het speelleerplein, in de speelzaal en buiten op het schoolplein. Wij werken in de
groepen 1-2 thematisch en de hoeken worden (waar mogelijk met inbreng van de kinderen) passend
gemaakt bij het thema. Door thematisch te werken sluiten wij aan bij de belevingswereld van het jonge kind
en breiden wij deze wereld verder uit. Vanuit de onderwijsmethodes ‘Sil op School’ en ‘Met Sprongen
Vooruit’ bieden wij betekenisvolle activiteiten aan die passen bij het thema.

1.1 Grote kring en kleine kring
De kleuters krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen manier en in hun eigen tempo,
waarbij het leerproces boven het resultaat staat. Wij bieden de kinderen, naast gezamenlijke activiteiten in
de grote kring, ook activiteiten aan die specifiek passen bij de fase in hun ontwikkeling. Dit doen wij in de
kleine kring. Tijdens de activiteiten maken wij gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen. De
kinderen leren hierbij veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en
draagt bij aan een fijne sfeer in de groep.

1.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij willen de kinderen meegeven dat je goed bent zoals je bent en dat wij samen een fijne groep zijn.
Met de methode ‘Sociaal Gedrag elke Dag’ werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen.  ‘Sociaal Gedrag elke Dag’ is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van
de sociale veiligheid op de basisschool. Het programma zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

1.3 Eigenaarschap
Al spelend leren en ontdekken de kleuters de wereld om hen heen en krijgen hier grip op.  De leerkracht
begeleidt de kinderen hierbij en leert ze om na afloop van een activiteit terug te kijken op hun leerproces.
Wat ging er goed en kun je de volgende keer weer net zo doen en wat ging minder goed en kun je beter
anders aanpakken? Door de kinderen hierover te laten nadenken, ervaren ze eigenaarschap over hun eigen
leerproces en versterken we hun intrinsieke motivatie om te leren.  De kinderen van groep 2 vullen twee keer
per jaar een ‘ik-rapport’ in, waarbij zij nadenken over wat ze al goed kunnen en wat ze nog willen leren. De
leerkrachten voeren n.a.v. dit rapport en gesprekje met de kinderen.
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2. Halen en brengen

2.1 Schooltijden groepen 1 en 2
Dit schooljaar hebben wij vier kleutergroepen: groepen 1-2 BLAUW, 1-2 GEEL, 1-2 ROOD en 1-2 WIT.
Onze school hanteert een vijf gelijke-dagen-model. Dit houdt in dat alle leerlingen iedere schooldag op
dezelfde tijd beginnen en eindigen.

maandag t/m vrijdag 08.30 uur t/m 14.15 uur
lunchtijd groepen 1 en 2 12.15 uur t/m 13.00 uur

De deur gaat in de ochtend om 08.15 uur open. Uiteraard kunt u uw kind ’s morgens in de klas brengen. De
kinderen hangen hun tas aan de kapstok, het pauzehapje en drinken voor de ochtend en de overblijf kunnen
in de tas blijven zitten. Bij binnenkomst en bij het ophalen geven alle kinderen de leerkracht een hand.
Bij binnenkomst is er de gelegenheid om samen met uw kind een boekje te lezen in de kring.

2.2 Ziekte en verlof
Is uw kind ziek of heeft uw kind een medische afspraak? Wilt u dit dan graag op de dag zelf voor 08.30 uur
doorgeven. Dit kunt u telefonisch doorgeven op nummer: 0294 281900 of direct per e-mail aan de
groepsleerkracht: voornaam@obspietmondriaan.nl

Alle overige afwezigheid valt onder verlof en daarvoor is vanaf de leeftijd van 5 jaar vooraf toestemming
nodig van de directeur. Deze toestemming mag volgens de leerplichtwet alleen verleend worden als er sprake
is van ‘gewichtige omstandigheden’. Dat kunnen plezierige, maar ook minder plezierige gebeurtenissen zijn.
Er is een speciaal verlofformulier beschikbaar bij de directie en het is ook te downloaden van de website:
www.obspietmondriaan.nl (onder het tabje voor ouders/verzuim en verlof)
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3. Afspraken rondom eten en drinken

3.1 Het 10-uurtje
In de ochtend hebben de kinderen tijdens een korte pauze tijd voor een pauzehapje en iets te drinken, wat
van huis wordt meegenomen. De school stimuleert gezonde tussendoortjes, zoals een stuk fruit of een
boterham. Op woensdag en vrijdag hebben wij onze vaste fruitdagen. Op deze dagen neemt iedereen fruit
en wat te drinken mee. Wij willen u vragen om zowel op het drinken als op het hapje de naam van uw kind
te zetten.

3.2 Overblijf en lunch
De kinderen eten onder begeleiding van de eigen leerkracht in de groep. Dit eten gebeurt in de
kleutergroepen in alle rust. Na circa 15 minuten, als de meeste kinderen hun eten op hebben, kijken ze een
educatief programma op het touchscreen bord. Dit geeft de wat langzamere eters de gelegenheid om ook
hun lunch op te eten. Aansluitend spelen de kinderen 30 minuten buiten op het schoolplein onder
begeleiding van pedagogisch medewerkers van Kind & Co. Bij regen spelen de kinderen onder begeleiding
binnen. Gedurende de speeltijd van de kinderen, hebben de leerkrachten een half uur pauze.

Als ouder heeft u zelf de keuze of u uw kind laat overblijven of dat u hem of haar ophaalt om thuis te
lunchen. De overblijftijden zijn per bouw verschillend om grote drukte op het schoolplein te voorkomen en
goed toezicht te kunnen houden. De overblijftijd voor de kleuters is van 12.15 tot 13.00 uur.

Overblijfcoördinator Marleen Fritschy heeft tot taak om de overblijf zo goed en plezierig mogelijk voor de
kinderen te organiseren. Wij werken met de TSO-online module. Hier kunt u online via de website
www.kmnkindenco.nl (tot 10 uur ’s morgens) aangeven of uw kind gebruik wil maken van de overblijf op
school. Via deze link kunt u een flyer downloaden. Hierin staat precies beschreven welke stappen u moet
nemen om uw kind in te schrijven. Ook kunt u Marleen altijd een vraag stellen via e-mail:
tsopietmondriaan@kmnkindenco.nl
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4. Wendagen

De leerkracht neemt 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om een afspraak te maken voor
een kennismakingsgesprek. Bij dit kennismakingsgesprek is uw kind ook aanwezig. In het gesprek kunt u
vertellen hoe uw kind zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat u belangrijk vindt voor uw kind. Ook
zal de leerkracht dan afspraken met u maken over het wennen.

Voor de vierde verjaardag mag uw kind 2 keer komen wennen, 1 x tot 12.00 uur en 1 x tot 14.15 uur (hele
dag). Vlak voor het eerste wenmoment ontvangt uw kind een welkomstkaartje van de leerkracht. De dag na
de vierde verjaardag mag uw kind dan eindelijk naar school.

Kleuters die vlak voor of tijdens de zomervakantie 4 jaar worden, hebben geen wendagen. In
de maand juni krijgen alle nieuwe kleuters die op de eerste schooldag starten, een uitnodiging voor het
wenuurtje in de laatste schoolweek voor de zomervakantie.  Zo snel mogelijk na de zomervakantie nodigt de
leerkracht de ouders van deze kleuters uit voor een kennismakingsgesprek.

5. Verjaardag

Een verjaardag is een feestelijke gebeurtenis, vooral voor onze jongsten. De verjaardagen worden uiteraard in
de klas samen met de klasgenootjes en de leerkracht gevierd en de jarige mag trakteren. Voor traktaties gaat
onze voorkeur uit naar gezonde varianten. Voor ideeën voor gezonde traktaties verwijzen we u graag naar:
https://www.gezondtrakteren.nl/ Uw kind mag ook uitdelen aan de leerkrachten van de onderbouw. Dit is
echter niet verplicht.  Bij de kleuteringang hangt een verjaardagsbord. Op dit bord hangt een foto van het
kind dat die dag jarig is. ’s Ochtends voor 08.30 uur krijgt uw kind de felicitaties van een van de directeuren,
vergeet u niet met uw jarige zoon of dochter langs Martine en op vrijdag langs Otto te lopen. Niet alle
kinderen worden uitgenodigd voor verjaardagspartijtjes. Om pijnlijke momenten te voorkomen mogen
uitnodigingen voor feestjes niet op school worden uitgedeeld. Ook vragen wij u om niet op het plein te
verzamelen voor partijtjes maar dit buiten het schoolterrein te doen.

6. Bewegingsonderwijs

6.1 Gym

Onze kleuters hebben op donderdag en vrijdag gym met gebruik van toestellen. De gymlessen worden
gegeven door de leerkracht in het inpandige speellokaal. De kinderen gymmen op blote voeten en in
ondergoed.
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De kinderen moeten zichzelf aan- en uitkleden, het is daarom fijn als u rekening houdt met de keuze van de
kleding.

6.2 Bewegen op muziek
Op dinsdag geven wij bewegen op muziek in het speellokaal. Hierbij moeten de kinderen alleen hun
sokken en schoenen uit doen.

6.3 Boogie Woogie
Twee keer per jaar vindt de Boogie Woogie plaats. Bij de Boogie Woogie mogen de kinderen een optreden
laten zien in de Theaterzaal van het Piet Mondriaangebouw. Alle ouders of andere geïnteresseerden zijn
welkom om de Boogie Woogie bij te wonen. Bij de kleuters treden de kinderen altijd op met de hele klas en
soms ook individueel. Over tijden en de groepsindeling wordt u tijdig geïnformeerd.

7. Zindelijkheid

Wanneer de kinderen bij ons op school komen, verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen
‘ongelukjes’ gebeuren maar wanneer zindelijkheid op deze leeftijd een structureel probleem is willen we
graag samen met de ouder(s) stappen ondernemen om uw kind te helpen zindelijk te worden. Mocht uw
kind regelmatig een ‘ongelukje’ hebben, dan is het fijn om in zijn/haar luizenzak een tas te stoppen met een
extra setje kleding.

8. Luizencontrole

Er is elke week na een vakantie een hoofdluizen controle. Daar kunnen wij veel hulp bij gebruiken. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht van de groep van uw kind.  Wij gebruiken Bug-bags voor de jassen van de kinderen.
Deze bug-bags krijgt uw kind van school. De zakken blijven eigendom van school.

Hoewel wij er alles aan doen om het te voorkomen, krijgen wij soms ook te maken met hoofdluis. Zodra wij
hoofdluis constateren, nemen wij meteen contact op met de ouders. De ouders dienen hun kind op te halen
en te behandelen. Als dit niet mogelijk is dan vragen wij de ouder het kind zo snel mogelijk na thuiskomst te
behandelen. Deze handelswijze is nodig omdat in de praktijk is gebleken dat luizen zich heel snel verspreiden.

9. Contact

9.1 De leerkracht
Vanuit school worden er drie keer per schooljaar gespreksmomenten georganiseerd om de ontwikkeling van

uw kind en andere relevante zaken met u te bespreken. Deze gesprekken tussen leerkracht en ouders duren

in de regel 10 minuten per leerling. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u per mail een uitnodiging. Buiten

deze 10-minutengesprekken om heeft u altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een gesprek

met de leerkracht na schooltijd. In februari en juni krijgt uw kind ook een verslag (rapport) mee naar huis.

9.2 De Intern Begeleider
De Intern Begeleider van groep 1 t/m 4 is Margot Brandsma. Zij ondersteunt de leerkracht rondom de
ontwikkeling van kinderen. Ook is zij aanspreekpunt als u vragen heeft met de betrekking tot de ontwikkeling
van uw kind. U kunt haar bereiken op e-mailadres: margot@obspietmondriaan.nl.

9.3 De klassenouder
Elke groep heeft één of twee klassenouders. De ouder is het eerste aanspreekpunt voor zaken die te maken
hebben met de organisatie van activiteiten. De leerkracht overlegt met deze ouder over hulp in de klas. Een
taakomschrijving krijgt u als u overweegt zich hiervoor aan te melden, ook kunt u deze bij de leerkracht
opvragen.
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10. Communicatie

10.1 Klasbord
Via Klasbord houden de leerkrachten u als ouder op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep. Klasbord

is een online communicatieplatform voor het onderwijs. U ontvangt een leuk bericht, een foto, een oproep

of een poll direct via de Klasbord-app of via de Klasbord-website. U raakt op deze manier meer betrokken bij

de klas binnen een afgesloten en veilige omgeving. Om een klas te kunnen volgen heb je als volger de unieke

klascode nodig en goedkeuring van de leerkracht. U ontvangt deze inlogcode aan het begin van het

schooljaar van de leerkracht. Voor meer informatie kunt u kijken op www.klasbord.nl Via de  klasbord

ouderapp kunt u zich ook inschrijven voor de 10-minutengesprekken.

10.2 E-mails

Belangrijke berichten vanuit de directie die alle ouders in de school betreffen of ouders van een bepaalde
groep, ontvangt u via een e-mail uit ons administratiesysteem Parnassys.  Ook de leerkrachten gebruiken

Parnassys voor belangrijke berichten aan u als ouder.

10.3 Nieuwsbrief

Via de Nieuwsbrief informeren wij u over het laatste nieuws in en om de school. De Nieuwsbrief

verschijnt om de drie weken. U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief via de homepage

van onze website www.obspietmondriaan.nl. Wij raden u aan om dit zo snel mogelijk te doen, zodat

u altijd op de hoogte bent van alle belangrijke zaken die in en om school spelen.

11. Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over alles wat met het beleid van obs Piet Mondriaan te maken
heeft. Dit gaat uiteraard over onderwijs maar ook andere zaken komen aan bod. De MR denkt niet alleen
mee maar geeft ook adviezen. In sommige gevallen beslist de MR zelfs mee. De MR bestaat uit vier ouders en
vier leerkrachten. De vier ouders vormen een vertegenwoordiging van de ouders van de obs Piet Mondriaan.
Iedere ouder kan via de oudergeleding zijn of haar stem laten horen. De MR behandelt geen individuele
problemen, maar wel onderwerpen die betrekking hebben op iedereen.

De MR leden zijn:

Oudergeleding: Personeelsgeleding:

Frank Koelemij (voorzitter) Nienke Overdijkink-de Kock (secretaris)

Jochem Kroezen Tonja van der Scheur

Jaafar Tanane                                                Barbara Plomp-van der Lans

Annelies Vellekoop Judith Rikers

Het e-mailadres van de MR is: medezeggenschapsraad@obspietmondriaan.nl

12. Activiteiten

12.1 Ouderhulp
Bij feesten en buitenschoolse activiteiten is de hulp van ouders nodig. Data voor activiteiten en
evenementen worden tijdig gecommuniceerd via de jaarplanner, nieuwsbrief vanuit school en/of mail vanuit
de leerkracht. De inschrijving voor activiteiten verloopt doorgaans via een inschrijflijst.
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12.2  Ouderraad en ouderbijdrage
De ouderraad organiseert en helpt bij allerlei activiteiten in school. De activiteiten gebeuren in
samenwerking met de teamleden. De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk om de activiteiten te
kunnen organiseren. De ouderraad int jaarlijks deze bijdrage.
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13. Vakanties en vrije dagen

13.1 Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie ma 17-10-2022 t/m vrij 21-10-2022
Sinterklaas ma 05-12-2022 vanaf 12.00 uur
Vrijdag voor kerstvakantie vrij 23-12-2022 vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vrij 06-01-2023
Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vrij 03-03-2023
Goede Vrijdag & Pasen vrij 07-04-2023  t/m ma 10-04-2023
Meivakantie incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag ma 24-04-2023 t/m vrij 05-05-2023
Hemelvaartsdag en aansluitende vrijdag do 18-05-2023 t/m vrij 19-05-2023
2e Pinksterdag ma 29-05-2023
Zomerdag vrij 21 juli groep 1-2 en groep 8 hele dag vrij
Zomerdag vrij 21 juli groep 3 t/m 7 vanaf 12.00 uur
Zomervakantie ma 24-07-2023 t/m vrij 01-09-2023

 

13.2 Studiedagen 2022-2023
(leerlingen zijn op deze dagen de hele dag vrij)

vrijdag 14 oktober 2022

donderdag 8 december  2022 en vrijdag 9 december  2022

maandag 13 februari  2023

maandag 19  juni 2023
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14. Contactgegevens

obs Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A

1391 XL  Abcoude

telefoon 0294 281900

e-mail directie@obspietmondriaan.nl

website www.obspietmondriaan.nl

schooltijden maandag t/m vrijdag 08.15 uur - 14.15 uur

pauzetijden groepen 1 & 2 12.15 uur - 13.00 uur

TSO tsopietmondriaan@kmnkindenco.nl

1-2 BLAUW Pauline Riem
pauline@obspietmondriaan.nl

Debbie hendrikx
debbie@obspietmondriaan.nl

leerkracht maandag & dinsdag

leerkracht woensdag t/m vrijdag

1-2 GEEL Sharon Kwaytaal
sharon@obspietmondriaan.nl

leerkracht maandag t/m vrijdag

1-2 ROOD Judith Verhoek
judithverhoek@obspietmondriaan.nl

Janneke Rijpkema
janneke@obspietmondriaan.nl

leerkracht maandag & woensdag

leerkracht maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

1-2 WIT Wendy Hogenboom
wendy@obspietmondriaan.nl

Marissa van der Zee
marissa@obspietmondriaan.nl

leerkracht maandag, woensdag  t/m vrijdag

leerkracht op dinsdag

Margot Brandsma
margot@obspietmondriaan

intern begeleider groep 1 t/m 4
maandag t/m donderdag

Sandra Strik
sandra@obspietmondriaan.nl

Gilly Emanuels
gilly@obspietmondriaan.nl

onderwijsassistent groep 1 en 2
maandag, woensdag & donderdag

onderwijsassistent groep 1 en 2
dinsdag  en  vrijdag
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