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Welkom op Octantschool Zonnestraal!

Een warm welkom, dat bieden wij onze kinderen elke dag! En dat is zeker voor de allerjongsten bij ons op 
school heel belangrijk. Zodra ze een veilig plekje gevonden hebben in hun groep, leren wij de kinderen in 
de kleutergroepen om samen te spelen en samen te werken. Kleuters ontwikkelen zich het gemakkelijkst 
vanuit hun eigen belevingswereld. Wij sluiten daarop aan en werken met het spel in de hoeken, de 
activiteiten en werkjes in thema’s. In groep 1 staat een  veilige basis en het vinden van een veilig plekje 
voorop. In groep 2 werken we al spelenderwijs aan reken- en taalactiviteiten. Op deze manier wordt de 
basis voor de overstap naar groep 3  gelegd. Wij werken graag met u samen aan een goede start en aan 
de optimale ontwikkeling van uw kind. In deze folder informeren we u over een aantal praktische zaken 
die prettig zijn om te weten bij de start op onze school. 

We wensen uw kind een fijne en leerzame tijd op Zonnestraal!

Octantschool Zonnestraal is onderdeel 
van Octant. Op onze scholen doet ieder 
kind ertoe. Daarom leren we hen om hun 
eigen keuzes te maken. Op die manier zijn 
onze kinderen klaar voor de toekomst. 
En die is prachtig!

Octant telt acht christelijke basisscholen, verdeeld over negen 
locaties. Octantscholen kenmerken zich door een onophou-
delijk streven van groei. Groei naar kwaliteitsverbetering, 
waaraan wij dagelijks veel aandacht besteden. Onderdeel 
hiervan is onze academie waar wij leerkrachten en medewer-
kers trainen om nóg beter te worden in hun vak. Bij ons gaan 
onze medewerkers dus ook nog regelmatig naar school. Deze 
kwaliteitsverbetering realiseren wij ook door ons onderwijs 
constant aan te passen aan de moderne samenleving. Hierbij 
is veel aandacht voor wetenschap en technologie. Onze drie 
kernwaarden vormen de basis voor dit allemaal: ‘zelfbewust-
zijn’, ‘ontdekkend leren’ en ‘duurzaam samen’
Kijk op  www.zonnestraal-octant.nl voor meer informatie.

1. Waar staan 
Octantscholen voor?
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Doordat kinderen van nature ontdekkend, creatief en 
nieuwsgierig zijn, gaat het leren meestal vanzelf. We werken 
een periode van zo’n vier tot acht weken rondom een thema, 
alle kringactiviteiten en alle werkjes (teken- en knutselwerkjes) 
sluiten hierbij aan. Daarnaast worden ook de hoeken zo 
ingericht dat ze aansluiten bij het thema en uitnodigen tot 
spel. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er tijdens het thema 
‘winkel’ een supermarkt wordt ingericht. 
De kinderen leren dan bijvoorbeeld hoe het is om iets te 
kopen, hoeveel geld ze nodig hebben en boodschappen te 
sorteren. Door een thema de klas in te halen, haal je de 
‘werkelijkheid’ naar binnen. Zo kunnen kinderen in een 
rollenspel oefenen hoe het er in het echt aan toe gaat. 
Ook reken- en taalactiviteiten bieden we in de context van het 
thema aan: we maken een boodschappenlijstje en kopen 
3 appels. De producten worden gewogen, ingepakt en 
afgerekend. Kortom, in de klas zijn veel verschillende moge-
lijkheden en materialen om tot leren te komen. 

2.3 Zelfbewustzijn

Kinderen en leerkrachten leren elke dag van en met elkaar. 
Plezier, veiligheid, ambities en hoge verwachtingen zijn 
daarbij belangrijke uitgangspunten. 
We leren onze kinderen dat zij er toe doen, dat zij keuzes 
kunnen maken in het leven en dat zij het beste uit zichzelf 
kunnen halen door medeverantwoordelijk te zijn voor hun 
eigen leerproces en ontwikkeling. 
De Kanjertraining speelt hierbij een grote rol. Leerkrachten 
leren kinderen om eerst zelf problemen op te lossen en 
bieden hen daarbij de nodige handreikingen. Dit wordt 
geoefend in de lessen van de Kanjertraining. We gaan daarbij 
uit van het probleemoplossend vermogen dat in ieder kind 
aanwezig is, ook als dit soms nog wat minder zichtbaar is. 

Vanuit de Kanjertraining hebben we een aantal afspraken 
voor kinderen en leerkrachten vastgesteld, zoals we vertrou-
wen elkaar, we werken samen en we hebben plezier! 

Dit is de basis van waaruit we werken en waarop we de 
kinderen aanspreken. In de lessen worden deze afspraken 
verder verduidelijkt en uitgelegd aan de hand van verhalen en 
spelletjes. Op www.kanjertraining.nl vindt u meer informatie 
over deze methode.

2.4 Duurzaam samen

We vinden het belangrijk dat onze kinderen een veilige plek 
vinden bij ons op school voor onderwijs en opvang. 
Samen met BSO Hakuna Matata werken wij aan de ontwikke-
ling van een Kindcentrum. We denken en handelen vanuit 
één pedagogische lijn en stemmen onze aanpak af. 
Hierdoor ervaren de kinderen de Zonnestraal als een veilige 
basis om te leren en spelen én kunnen ze de hele dag op 
een locatie blijven.  

2.1 Aparte kleutergroepen

Op Octant Zonnestraal hebben wij bewust gekozen voor 
homogene kleutergoepen. Dit omdat de behoeften van 
kinderen die net vier jaar zijn geworden wezenlijk anders zijn 
dan die van kinderen die al wat ouder zijn. Doordat we met 
homogene groepen 1 en 2 werken kunnen we in de groep 
binnen een veilige omgeving en met veel plezier werken aan 
de optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen. Hiervoor 
gebruiken we de uitgangspunten van Leren zichtbaar maken. 
Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat kinderen meer zicht 
krijgen op wat ze moeten leren om een stap verder te komen, 
waardoor het leerproces beter verloopt.

In groep 1 start het voor de vierjarigen met het vinden van 
een veilig plekje en het wennen aan het dagelijks ritme op 

school. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld bezig met aanleren 
van de kleuren, vormen, cijfers en enkele letters.
In groep 2 bereiden we de kinderen  voor op de vaardig-
heden die ze straks nodig hebben in groep 3. U kunt hierbij 
denken aan het kunnen plaatsen van getallen op een 
getallenlijn én het kunnen herkennen van klanken en hun 
positie in een woord. 

2.2 Ontdekkend leren

In onze kleutergroepen werken we thematisch en ontwikkelen 
de kinderen zich spelenderwijs. We vinden het belangrijk dat 
kinderen hun eigen talenten en mogelijkheden leren ontdek-
ken. Dit doen wij door binnen een thema kinderen aan te 
moedigen en situaties te creëren die uitnodigen om ontdek-
kend, onderzoekend, oplossend en ondernemend te leren. 

2. Ons onderwijs in 
groep 1 en 2
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Om uw kind een veilige en plezierige start bij ons 
op school te geven, is het belangrijk dat uw kind 
alvast een kijkje kan nemen in de klas en kennis 
kan maken met de leerkracht en de andere 
kinderen. Daarom mag uw kind voordat het 4 jaar 
wordt vijf dagdelen komen wennen. De leerkracht 
neemt contact met u op om de wenmomenten af 
te spreken. Uw kind ontvangt uiteraard ook een 
persoonlijk berichtje van de leerkracht. 
 
In de maand december worden in verband met alle feesten 
en festiviteiten vaak minder wendagen afgesproken. Voor 
kinderen die in december en januari 4 jaar worden, overleg-
gen wij met de ouders wat goed bij het kind past. De kinderen 
die in juli, augustus en september 4 jaar worden, hebben een 
ander wenmoment. Zij zijn van harte uitgenodigd op de 
wenmiddag aan het eind van het schooljaar en zij starten 
direct op de eerste schooldag na de zomervakantie. 
 
Als uw kind voor de eerste keer komt wennen, krijgt hij of zij 
een luizenzak van de leerkracht. Hierin zit een schoolgids, 
informatie over de opvang en informatie die nuttig is voor u als 
ouder. Het is de bedoeling dat de luizenzak op school blijft en 
dat de jas in de luizenzak wordt gestopt. De luizenzak gaat in 
de zomervakantie mee naar huis om te wassen. Mocht uw kind 
de luizenzak zijn kwijtgeraakt, dan kunt u een nieuwe aanschaf-
fen bij de administratie van de school in het hoofdgebouw. 
Het is fijn wanneer uw kind bij de start op school zichzelf kan 

redden bij het aan- en uitkleden, eten en drinken, naar het 
toilet gaan enz. Wanneer dit nog niet lukt, wilt u dit dan van 
tevoren aangeven bij de groepsleerkracht of de kwaliteits-
ondersteuner. Samen bekijken we dan op welke wijze we uw 
kind hierbij kunnen helpen. 

Als uw kind eenmaal op school zit, dan zijn wij natuurlijk erg 
benieuwd wat het thuis vertelt en hoe u het ervaart. 
Daarom zal er na enkele weken een gesprek plaatsvinden 
om de start op school en het welbevinden van uw kind te 
bespreken. Er is dan ook ruimte voor een nadere kennis-
making met de leerkracht. 

3.Wennen 
Kleuters die niet overblijven, kunnen om 11.55 uur in de klas 
worden opgehaald. De deuren zullen om 12.45 uur weer 
geopend zijn, zodat de les om 12.55 uur kan starten.
Aan het einde van de lesdag mogen de kleuters om 14.55 uur 
bij de klas worden opgehaald. 
De andere locaties starten ‘s ochtends en ‘s middags vijf 
minuten later (8.30 en 13.00 uur), dat geeft ouders met oudere 
kinderen de mogelijkheid om hen ook rustig weg te brengen. 

Wanneer iemand anders uw kind op komt halen, dan kunt u 
dat ‘s morgens aan de leerkracht doorgeven of in het 
schriftje of de klassenagenda aangeven. Deze ligt op een 
vaste plek in de klas. Wij vragen u vriendelijk ervoor te zorgen 
dat uw kind op tijd op school is en dat uw kind ook weer op 
tijd gehaald wordt. 

4.2 Absentie en verzuim

Is uw kind ziek of afwezig? Wilt u dit dan voor 08.30 uur 
telefonisch of via de website aan ons melden? Onze school is 
telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur op 015369 82 44 of via 
www.zonnestraal-octant.nl

Wanneer uw kind 4 jaar is, is uw kind nog niet leerplichtig. Als 
u uw kind dan een dagje of dagdeel thuis wilt houden, willen 
we daarvan graag op de hoogte worden gebracht. U kunt 
hiervoor bij de administratie een verlofaanvraag invullen. 

Is uw kind 5 jaar of ouder en heeft u een jubileum, wilt u 
buiten de vakanties om op vakantie of heeft u een ander 
verzoek voor verlof van school? Dan vragen wij u om dit 
officieel aan te vragen bij de directie van de school. 

4. Aan- en 
afwezigheid

Onze kleutergroepen zijn gevestigd op een eigen 
locatie aan het Hennegras. Omdat wij het belang-
rijk vinden dat kleuters op een rustige manier 
afscheid van hun ouders kunnen nemen, mag u 
elke dag even mee de groep in. De deuren zijn 
vanaf 8.15 uur geopend voor de kinderen van de 
kleutergroepen. 

Maandag 8.25 - 11.55 uur 12.55 -14.55 uur

Dinsdag 8.25  - 11.55 uur 12.55 -14.55 uur

Woensdag 8.25  - 11.55 uur

Donderdag 8.25  - 11.55 uur 12.55 -14.55 uur

Vrijdag 8.25  - 11.55 uur

6 7



Van het harde werken en spelen op school krijgen de 
kinderen trek. Daarom krijgen de kinderen de gelegenheid 
iets kleins te eten en wat te drinken tijdens de ochtendpauze. 
Voor het drinken nemen de kinderen een beker met melk, 
water of limonade mee. De kinderen die zich hebben aange-
meld voor schoolmelk krijgen dit tijdens de pauze en/of 
overblijf. U kunt schoolmelk aanvragen op onze website, hier 
vindt u een link naar Campina. Op vrijdag is het fruitdag, de 
kinderen eten dan een stuk groente of fruit. De rest van de 
week kunt u denken aan fruit, een boterham of een andere 
gezonde snack. 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 meege-
brachte helemaal op te eten of te drinken.

5. Afspraken rondom 
eten en drinken

Twee keer per week hebben de kleuters bewegingsonderwijs 
in het speellokaal op het hoofdgebouw. De kleutergroepen 
gymmen onder begeleiding van hun eigen leerkracht. 
De kinderen gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen. 
Zou u er op deze dag rekening mee willen houden dat uw 
kind makkelijke kleding aanheeft? Dit zodat de kinderen 
zelfstandig de kleding aan- en uit kunnen trekken. Het is 
belangrijk dat de kinderen schoenen hebben met een stroeve 
zool (met reliëf) en bij voorkeur geen vetersluiting. Het is 
handig als u de schoenen voorziet van de naam van uw kind.

6. Bewegings-
onderwijs

Als uw kind jarig is, dan vieren wij dat natuurlijk ook op 
school. Uw kind krijgt een hoed, mag trakteren en mag een 
aantal klassen rond bij de juffen en meesters. Het is handig 
als u de traktatie aan het begin van de ochtend in de klas 
brengt. Wij stellen een bescheiden en gezonde traktatie op 
prijs. Kinderen die 4 jaar worden, mogen kiezen of ze het in 
de klas willen vieren of niet.

7. Verjaardag

Onze kleutergroepen hebben regelmatig uitstapjes of 
activiteiten waarbij uw hulp heel prettig is. De leerkrachten 
benaderen u om te komen helpen en  soms gaat dat via de 
groepsouder. Aan het begin van het schooljaar kan iedere 
ouder zich opgeven om groepsouder te worden. 

8. Groepsouder
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Bij ons kindcentrum zijn er verschillende mogelijkheden voor 
kinderen om langer op school te blijven. Zowel voor- tussen en 
na schooltijd kan uw kind bij ons terecht. Deze opvangsoorten 
worden verzorgd door BSO Hakuna Matata. 

Vanaf 07.30 uur staat er een vaste medewerker van Hakuna 
Matata klaar om uw kind op te vangen. De kinderen ervaren 
een actieve start van de dag door binnen en/of buiten een 
activiteit te doen. De kinderen worden bij aanvang van de 
school naar de klas gebracht.

Tussen de middag blijven de kinderen over in hun eigen klas. 
Het overblijven gebeurt onder leiding van een of twee vaste 
vrijwillige overblijfmedewerkers. Tijdens het overblijfuurtje 
wordt het meegebrachte lunchpakketje opgegeten. Er is tijdens 
de overblijf ook tijd om op het schoolplein even buiten te 
spelen onder begeleiding van dezelfde overblijfmedewerkers.

De buitenschoolse opvang heeft een vaste plek gekregen in 
ons schoolgebouw. Zij zijn te vinden in het lokaal beneden op 
het hoofdgebouw, grenzend aan het schoolplein. Het lokaal is 
speciaal ingericht om voor en na schooltijd ruimte te bieden 
aan de voor-en naschoolse opvang van Hakuna Matata. 

Tevens bevindt zich op de eerste verdieping van het hoofdge-
bouw een peutergroep voor kinderen vanaf 2 jaar. Peuters 
kunnen samen met vriendjes spelen en vertrouwd raken in de 
omgeving waar ze straks ook naar school gaan. Voor meer 
informatie over de peutergroep verwijzen wij u graag naar 
onze website.  

Het is voor ons heel belangrijk dat er altijd iemand bereikbaar 
is. Wij vragen u er attent op te zijn dat steeds de juiste tele-
foonnummers bekend zijn bij de leerkracht van uw kind en bij 
de administratie van onze school. U kunt onze administratie 
bereiken via Info.zonnestraal@octant.nl.

9. Kindcentrum

10. Bereikbaarheid
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