
            Wat u verder moet weten 

- Aan het begin van elk schooljaar 

houden wij een informatieavond. Hier 

wordt belangrijke informatie voor dat 

leerjaar besproken.  

- De contactavonden worden gehouden 

in oktober, februari/maart en juni. 

Hiervoor krijgt u tijdig een uitnodiging.  

- Wij organiseren gezamenlijke 

activiteiten tijdens onze lesuren. Met 

feestdagen wordt hier extra aandacht 

aan besteed.  

- Onze intern begeleidster is Kim 

Kalfsvel. Zij ondersteunt ons in de 

groepen bij het begeleiden van 

kinderen. Voor advies en vragen 

kunnen leerkrachten en ouders bij 

haar terecht. 

- Bij elke kleutergroep hangt een 

informatiebord met recente informatie. 

Kijk hier regelmatig op, zodat u op de 

hoogte blijft.  

- Alle belangrijke brieven, foto’s van 

diverse uitstapjes, notulen van de MR, 

OR en het schoolparlement vindt u 

terugvinden op www.de-windhoek.nl.  

- Hulp van ouders kunnen wij goed 

gebruiken. Wilt u graag helpen tijdens 

het zelfstandig werken, de pauzes of 

verschillende activiteiten, meld u zich 

dan aan bij de groepsleerkracht!  

 

 

 

 

We wensen jullie veel plezier 
op OBS De Windhoek! 
 
Heeft u vragen? Kom gerust langs. 

 

 

Kijk regelmatig op: 
www.de-windhoek.nl 
 

 

 

 

 
 
OBS De Windhoek 
Windslaan 14 
7607 PB Almelo 
Telefoon: 0546-454180 
E-mail: info@windhoekopoa.nl 
 
Twitter:  @obsde_windhoek 
Facebook:  obsdewindhoek.windhoek 
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Welkom op OBS De Windhoek!  
 

Fijn dat u voor onze school gekozen heeft. Ons 

motto is 'leren en floreren'. Dagelijks zijn we 

bezig met de voortdurende ontwikkeling van 

'onze' kinderen.  

 

Veel informatie vindt u in de schoolgids. Deze 

folder is speciaal gericht op groep 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schooltijden 

OBS De Windhoek werkt met het  

5-gelijkedagenmodel. De school begint elke dag 

om 8.30 uur. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur 

in de klas gebracht worden en zijn om 14.00 uur 

weer vrij. U kunt uw kind ophalen op het 

kleuterplein.  

 

Om de rust in de groepen te houden, werkt het, 

het prettigst als alleen de ouders even mee gaan 

met de kinderen. Dus zonder broertjes of zusjes. 

Zij kunnen natuurlijk in de gang wachten. 

 

 

 

 

 
Hoe ziet een schooldag eruit? 
 

’s Ochtends beginnen we met het zelfstandig 

werken. De kinderen werken dan aan hun eigen 

tafel. Bijkomend voordeel is dat de leerkracht 

meer tijd heeft voor leerlingen die extra 

begeleiding nodig hebben.  

 

Daarna gaan we in de kring. Hier doen we,  

naast onze dagelijkse routines, diverse 

activiteiten op taal-, reken-, sociaal-emotioneel 

en muzikaal gebied. Hiervoor hanteert OBS De 

Windhoek verschillende methoden. De leerlingen 

zitten elke dag minimaal twee keer in de kring. 

 

Tijdens het spelen & werken maken de kinderen 

een werkje, spelen ze met ontwikkelings- 

materiaal of in de speelhoeken, zoals de 

bouwhoek en huishoek. Spel stimuleert alle 

ontwikkelingsgebieden, daarom vinden wij spel 

erg belangrijk in de kleutergroepen. Tussendoor 

hebben de leerlingen pauze.  

Ook wordt er elke dag aan beweging gedaan. De 

kinderen gaan dan naar buiten of naar het 

speellokaal om te gymmen. Er spelen meestal 

twee kleutergroepen tegelijk op het schoolplein, 

zodat er voldoende ruimte en toezicht is.  

 

In de kleutergroepen zijn digitale schoolborden 

aanwezig. Deze worden o.a. ingezet voor reken- 

en taalactiviteiten, muziek en school-tv.  

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
 

Het werkt erg prettig als u rekening houdt met 

onderstaande punten. Het bevordert de sfeer en 

het tempo in de klas. 

 

Eten & drinken 

We eten en drinken altijd 's ochtends en  

’s middags. Geef uw kind in zijn of haar tas voor 

beide momenten iets mee. In de ochtend is dat 

drinken en (het liefst) fruit. En voor de 

middagpauze brood en drinken. Graag de bekers 

niet te vol en het fruit in stukjes. 

Speellokaal 

We gaan regelmatig naar het speellokaal  om te 

klauteren, te klimmen, te springen en andere 

leuke spelletjes te doen. Geef uw kind 

gymschoenen met stroeve zool (graag zonder 

veters en voorzien van naam) mee die op school 

kunnen blijven. De kinderen krijgen hiervoor een 

echte  Windhoektas. Deze hangt altijd aan de 

kapstok bij de naam van uw kind. Tip: controleer 

af en toe even of de  gymschoenen nog passen. 

 

Zelfredzaamheid 

We zijn veel bezig met de zelfredzaamheid in de 

kleutergroepen. Daarbij is het belangrijk dat uw 

kind thuis ook oefent om zichzelf uit- en aan te 

kleden en de rits van de jas dicht te doen. Ook 

verwachten wij dat uw kind zindelijk is en zelf zijn 

of haar billen kan afvegen.  

 

 

 

 

 


