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1. Woord vooraf

Missie Octant
De scholen van Octant streven onophoudelijk naar groei…
… van de kwaliteit van ons onderwijs;
… van het vermogen ons aan te passen aan de sterk

Beste ouders en verzorgers,

veranderende omgeving;
… van de tevredenheid van leerlingen, ouders en

Wij heten uw kind van harte welkom op Fontein.
Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze
schoolgids en bevat alleen de informatie die bestemd

personeelsleden over de prestaties van onze scholen;
… van onze organisatie en onze uitstraling naar de
buitenwereld.

is voor ouders van kinderen in onze kleutergroepen.
We raden u aan om naast dit boekje ook de schoolgids

Visie Octant

zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren. De schoolgids is uitgebreider en bevat belangrijke informatie over

Octant Groei bereiken we door…

het hele schooljaar en de schoolorganisatie in brede zin.

… ieder kind te zien en in zijn eigen kracht te zetten;
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… ieder kind de ruimte te geven om zichzelf te zijn en te

Zelfbewustzijn

worden;
… ons onderwijs constant aan te passen aan de moderne
samenleving (21ste eeuwse vaardigheden);
… te blijven zoeken naar zingeving en bezieling, vanuit onze

Ga het huis niet bouwen als het fundament niet stevig
genoeg is. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om een
goed fundament als basis te leggen voor de komende jaren.

eigen christelijke traditie en vanuit de samenleving in

Dit doen we door aandacht te hebben voor sociaal-

het algemeen.

emotionele ontwikkeling, de leerkracht speelt hier een
belangrijke rol in. We willen dat ieder kind zich gezien voelt en

We stimuleren het verlangen om te groeien en een mooie

zichzelf mag zijn, we zijn tenslotte allemaal anders. We willen

wereld te creëren.

de kleuters goed laten rijpen voordat zij naar groep 3 gaan.

Fontein motiveert en ondersteunt leerlingen om het beste uit

Hierbij is het belangrijk dat zij gestimuleerd worden in hun

zichzelf te halen. Zo leren we hen op eigen benen te staan.

zelfstandigheid. Rust, regelmaat en structuur zijn van belang

Dat doen we door invulling te geven aan onze gezamenlijke

om deze zelfstandigheid te bevorderen.

kernwaarden: zelfbewustzijn, ontdekkend leren en duurzaam
samen. In ons kleuteronderwijs zie je dit terug.

Ontdekkend leren

Duurzaam samen

Wij bieden de kleuters een rijke leeromgeving, waarin leren
vanuit spel centraal staat. De kerndoelen van het primair

Wij zorgen voor een veilige, warme sfeer waarin iedereen zich

onderwijs worden op een speelse manier aangeboden

thuis voelt. Dit doen we samen met ouders, kinderen en onze

binnen thema’s. Hierin creëren we situaties waarin het kind

partner in kinderopvang. Wij bieden ieder kind passend

ontdekkend leert, wat de creativiteit van de kinderen

onderwijs tijdens de hele basisschoolperiode, zo ontstaat er

stimuleert. Tevens laten we de kinderen graag meedenken

een ononderbroken ontwikkelingslijn. We helpen onze

over de invulling van thema’s en de daarbij horende hoeken.

leerlingen om hun kwaliteiten en mogelijkheden zo goed

Ieder kind leert op zijn eigen tempo en de leerkracht speelt in

mogelijk te benutten, door ze binnen hun eigen mogelijkheden

op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Er

maximaal tot ontwikkeling te laten komen. We zijn er namelijk

wordt doelgericht gewerkt op minimaal 3 niveaus, zodat ieder

van overtuigd dat ieder kind zijn eigen unieke, sterke kanten

kind wordt geprikkeld en uitgedaagd en zich kan

heeft. Niet ieder kind leert op dezelfde manier of heeft

verwonderen op zijn eigen niveau.

behoefte aan dezelfde dingen. Daarom bieden wij onderwijs
op maat. Met elkaar zorgen we voor een goede basis voor

Wij wensen u en uw kind een heel prettige start van de

groei en ontwikkeling.

basisschoolperiode op onze school!
Sanne van Gulik

Daniël Kraan

Directeur

Adjunct-directeur
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1. Halen
en brengen

1.1 Schooltijden voor groep 0/1 en groep 2
Wanneer iemand anders uw kind op komt halen, dan kunt u
Maandag:

8.30 – 12.00 uur 13.00 tot 15.00 uur

dat ‘s morgens in het schriftje of de klassenagenda aangeven.

Dinsdag:		

8.30 – 12.00 uur 13.00 tot 15.00 uur-

Bij de ingang van elk lokaal ligt een schriftje of agenda. Hierin

Woensdag:

8.30 – 12.15 uur

kunt u eventuele mededelingen aan de leerkracht opschrijven

Donderdag:

8.30 – 12.00 uur 13.00 tot 15.00 uur

(bijvoorbeeld of uw kind moet overblijven of na schooltijd bij

Vrijdag:		

8.30 – 12.00 uur		

een vriendje of vriendinnetje gaat spelen).

De kleuters moeten door hun ouder(s)/verzorger(s) naar de

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat uw kind op tijd

groep worden gebracht. Voor de groepen 0/1 en 2 geldt dat

op school is en dat uw kind ook weer op tijd gehaald wordt.

er gebruik gemaakt wordt van de kleuteringang. Deze is vanaf

Het is voor uw kind erg vervelend als het te laat binnenkomt,

8.20 uur geopend voor de kinderen van de kleutergroepen.

of na schooltijd nog enige tijd op u moet wachten.

Kleuters die niet overblijven, kunnen om 12.00 uur in de klas
worden opgehaald. De kleuteringang is vanaf 11.55 uur open.

1.2 Absentie en verzuim

Aan het einde van de lesdag gaan de leerkrachten met de

In geval van ziekte of absentie verzoeken wij u dat voor

kinderen naar het kleuterplein. Op het moment dat de

aanvang van de lessen telefonisch te melden. Onze school is

leerkracht de ouder ziet, kan het kind mee. Bij slecht weer

telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur (015 310 60 66). Even

mogen de ouders/verzorgers de kinderen aan het eind van de

langslopen of een ouder kind een briefje laten brengen, kan

dag binnen ophalen.

natuurlijk ook. Afmelden kan ook via de website van de school.
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Wanneer u uw 4-jarige – dus niet leerplichtige – kind een
dagje of dagdeel thuis wilt houden, willen we daarvan ook
graag op de hoogte worden gebracht. U kunt dit persoonlijk
doorgeven aan de groepsleerkracht of telefonisch bij de
administratie van onze school. Indien uw kind om bijvoorbeeld medische redenen tijdelijk geen onderwijs kan volgen,
kan thuiswerk georganiseerd worden. Dat gebeurt in overleg
tussen u, de betrokken groepsleerkracht en de kwaliteitsondersteuner van de kleuterbouw. Het is leerplichtige kinderen
in principe niet toegestaan onder lestijd naar bijvoorbeeld
remedial teaching of logopedie te gaan. Verzuim om deze
reden moet u officieel aanvragen bij de directie van de
school. Deze zal na overleg met de groepsleerkracht en de
kwaliteitsondersteuner beslissen of uw verzoek inderdaad
gehonoreerd kan worden.

2. Bewegingsonderwijs

ons in het eigen lokaal om. De kinderen dragen gemakkelijke
gymkleding, zodat zij zich zelfstandig aan en uit kunnen
kleden. Daarnaast is het belangrijk dat zij goede schoenen
hebben. De schoenen moeten een stroeve zool hebben (met
reliëf) en bij voorkeur geen vetersluiting.

Een aantal keer per week hebben de groepen 0/1 en 2
bewegingsonderwijs in het speellokaal. De kleutergroepen

Het is fijn als uw kind de hele week over de gymkleding kan

gymmen onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht.

beschikken. Daartoe kunt u de gymkleding in een aparte tas

Daarnaast gymmen de groepen 2 een keer in de week in de

aan de kapstok achterlaten. Wanneer het slecht weer is en wij

“grote gymzaal” op de eerste verdieping. Zij krijgen daar les

niet naar buiten kunnen, maken wij ook gebruik van het

van de vakdocent bewegingsonderwijs. De eigen leerkracht

speellokaal. Het is prettig als u de gymkleding regelmatig mee

blijft ook bij de gymlessen. Dat is voor de jonge kinderen in

naar huis neemt om het te wassen. Wij adviseren dit in ieder

de kleutergroepen een veilig gevoel.

geval in iedere schoolvakantie te doen. U kunt dan ook kijken

Voordat wij met de klas naar de speelzaal gaan, kleden wij

of de gymschoenen nog goed passen.
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meegeven. Het is niet toegestaan uw kind snoep of chips mee

3. Afspraken rondom
eten en drinken

te geven. Het is fijn als het voor uw kind duidelijk is welk eten
voor het pauzehapje is en welk eten voor de overblijf. U kunt
hiervoor zorgen door het bijvoorbeeld in gescheiden trommeltjes mee te geven. De leerkrachten stimuleren de kinderen om
alles op te eten en te drinken. Dit gebeurt op een positieve
manier. De leerkrachten zullen uw kind niet verplichten het
meegebrachte helemaal op te eten of te drinken.

3.1 Pauzehapje
3.2 Schoolmelk
Om ongeveer 10.00 uur krijgen de kinderen de gelegenheid
iets kleins te eten en wat te drinken. Voor het drinken neemt

De kinderen die een abonnement hebben voor schoolmelk,

ieder kind een beker of pakje met drinken mee (geen kool-

krijgen iedere dag rond 10.00 uur een ¼ liter halfvolle melk.

zuurhoudende dranken). De kinderen die zich hebben

De melk wordt verstrekt door Campina. Speciale formulieren

aangemeld voor schoolmelk krijgen dit tijdens deze pauze.

voor aanmelding zijn verkrijgbaar op school bij de administra-

Bij het eten kunt u denken aan fruit dat de kinderen helemaal

tie. Betaling wordt door Campina zelf geregeld. U ontvangt

zelf kunnen eten. U kunt ook een boterham of een koek

hiervoor een acceptgiro.
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4. Verjaardag

Het is handig als uw kind op de eerste wendag een tas bij
zich heeft met eten en drinken. Daarnaast mag uw kind een
aparte tas meenemen met gymschoenen en gymkleding.
Het is de bedoeling dat deze tas op school aan de kapstok

Als uw kind jarig is, mag dat natuurlijk op school gevierd

blijft hangen.

worden. Aan het begin van de ochtend mag de traktatie in de
klas gezet worden. De verjaardag van uw kind wordt dan

Als uw kind voor de eerste keer komt wennen, krijgt hij of zij

diezelfde dag met de klas gevierd. Wij stellen prijs op een

een luizenzak van de leerkracht. Hierin zit een schoolgids,

bescheiden en niet al te ongezonde traktatie. Een kleinigheidje

overblijfinformatie met een aanmeldingsformulier en nog

is al leuk genoeg. Uw kind mag ook uitdelen aan de kleuter-

meer informatie die belangrijk is voor u als ouder.

leerkrachten, dit is niet verplicht.

Het is de bedoeling dat de jas in de luizenzak wordt gestopt.
De luizenzak blijft op school aan de kapstok hangen.

Uw kind mag op zijn of haar verjaardag iets meenemen dat hij

De luizenzak gaat alleen in de zomervakantie mee naar huis.

of zij die dag cadeau heeft gekregen. Het is niet de bedoeling

Mocht uw kind de luizenzak zijn kwijtgeraakt, dan kunt u een

dat kinderen regelmatig iets meenemen om te laten zien – dit

nieuwe aanschaffen. De luizenzakken zijn verkrijgbaar bij de

gebeurt alleen bij speciale gelegenheden.

balie van onze school.
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, kunt u met de leerkracht

5. Wennen op school

overleggen of u de verjaardag van uw kind wilt vieren. Het kan
zijn dat het al gevierd is op de peuterspeelzaal of crèche en
dat u het op de basisschool dus niet nog eens wilt vieren.
Wanneer uw vierjarig kind bij ons op school komt is het

Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt 5 dagdelen op school

wenselijk dat uw kind:

komen wennen. Ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar
wordt, ontvangt uw kind een uitnodiging voor de eerste

- Zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan;

wenafspraak. De overige wenafspraken kunt u in overleg met

- Zichzelf redelijk zelfstandig aan- en uit kan kleden;

de leerkracht plannen. In de maand december worden geen

- Zelf de jas aan en uit kan doen;

wendagen afgesproken. Kinderen die in december en januari

- Zelfstandig kan eten en drinken;

4 jaar worden, starten direct na de kerstvakantie en mogen
dan alle dagen naar school komen. Ook kinderen die in juli,

Wanneer dit niet het geval is, verzoeken wij u dit van tevoren

augustus en september vier jaar worden, maken geen

te melden bij de groepsleerkracht of de kwaliteitsondersteuner

wenperiode door. Zij starten direct op de eerste schooldag

van de kleuterbouw. Samen bekijken we dan op welke wijze

na de zomervakantie.

we hier het best mee kunnen omgaan.
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6. Groepsouder
Voorbeelden van taken van de groepsouders zijn:
- Het regelen van ouders voor begeleiding bij diverse
Wanneer er binnen de groepen het een of ander geregeld of

activiteiten;

georganiseerd moet worden, kan de leerkracht hulp inschake-

- Het verzorgen van het verjaardagscadeau voor de leerkracht;

len van de groepsouder. Zij fungeren als contactpersoon

- Het helpen bij bijvoorbeeld sinterklaas, kerstdiner,

tussen de leerkracht en de ouders bij voorkomende werkzaamheden. Dit varieert van het inplakken van werkjes in de
plakboeken, tot het regelen van vervoer bij uitstapjes en het
bieden van een helpende hand op bijvoorbeeld de juffen- en
meestersdag. De groepsouder vraagt hulp van andere ouders

paasontbijt;
- Het regelen van ouders voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden en plakboeken plakken;
- Het na elke vakantie organiseren van de luizencontrole voor
de eigen groep.

uit de groep waarvan hij of zij groepsouder is. Aan het begin
van het schooljaar kan iedere ouder zich hiervoor opgeven.

Daar waar mogelijk heeft de groepsouder voorrang als het gaat

Het groepsouderschap is op vrijwillige basis.

om begeleiding bij de schoolreis of andere leuke activiteiten.
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7. Bereikbaarheid

8. Buiten- en tussenschoolse opvang

Denkt u eraan dat het van belang is dat u altijd goed
bereikbaar bent. Wij vragen u er attent op te zijn dat steeds

De Tussenschoolse Opvang (TSO) is in handen van Up

de juiste telefoonnummers bekend zijn bij de leerkracht van

Kinderopvang, onderdeel van Stichting Rijswijkse

uw kind, en ook bij de administratie van onze school.

Kinderopvang (SRK). Inschrijfformulieren voor de overblijf zijn
verkrijgbaar bij de balie van onze school. De formulieren zijn

We verspreiden de meeste informatie via Parro, een digitaal

ook te vinden op de website van onze school: www.fontein-

communicatiesysteem voor scholen. U krijgt een mail om u

octant.nl/nl/ouderinformatie/overblijfinformatie.

aan te melden. Wij vragen u zich zo snel mogelijk aan te

De coördinator van de overblijf is Désirée Scholten. Zij is

melden. Via e-mails en berichten in de gratis app blijft u op

‘s morgens tussen 8.30 uur en 9.00 uur en van 11.30 uur tot

de hoogte van alles wat voor u relevant is.

13.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 06-30289114.
U kunt bij haar terecht voor vragen en/of aan- of afmeldingen
van leerlingen. De kinderen blijven over in hun eigen klas.
Het overblijven gebeurt onder leiding van een of twee vaste
overblijfmedewerkers. Tijdens het overblijfuurtje wordt het
meegebrachte lunchpakketje opgegeten. Vergeet niet uw kind
ook iets te drinken mee te geven voor bij de lunch. Er is
tijdens de overblijf ook tijd om op het schoolplein even buiten
te spelen. De buitenschoolse opvang heeft een vaste plek
gekregen in ons schoolgebouw. Een aantal klaslokalen op de
eerste verdieping van ons hoofdgebouw is speciaal ingericht
om voor en na schooltijd ruimte te bieden aan de voor- en
naschoolse opvang.
Kijk op onze website voor meer informatie over de
opvangmogelijkheden in ons schoolgebouw.
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