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Welkom in Poort 2
Waarom dit boekje?
Voor de allereerste keer naar KC WillemsPoort! Naast dat het een spannend moment kan
zijn voor zowel uw kind als voor u, hopen wij dat u er samen vooral naar uitkijkt! Om de
start zo aangenaam en makkelijk mogelijk te maken, ontvangt u dit informatieboekje.
In dit boekje vertellen we hoe het gaat als uw kind voor het eerst naar school gaat, we
laten zien hoe de communicatie geregeld is tussen school/leerkracht en u als ouder en
we geven wat praktische informatie. Overige informatie vindt u op onze website:
www.kcwillemspoort.nl.
U ontvangt ook nog een schoolkalender en schoolgids.
Wij wensen u en uw kind een heel fijne tijd toe op onze school!

Want fijne kinderjaren gaan een levenlang mee!
Termen
Er wordt in dit boekje gesproken over:
-De ouder. Leest u dit a.u.b. ook als -ouder(s)/verzorger(s)-.
-De leerkracht. Leest u dit a.u.b. ook als -leerkracht, leerkrachtondersteuner,
onderwijsassistente of directie-.
-Uw kind. Leest u dit a.u.b. ook als -uw kinderen-.
-Hij & hem & zijn. Leest u dit a.u.b. ook als -hij/zij- & -hem/haar- & -zijn/haar-.
Voor het eerst naar KC WillemsPoort
Wanneer uw kind bijna vier jaar is, mag hij in de weken voorafgaand aan zijn vierde
verjaardag alvast komen wennen in Poort 2. Indien uw kind al gebruik maakt van de
opvang bij WillemsPoort kunnen wij dit, in overleg met u, combineren met de
wenmomenten op school. Indien uw kind hier nog geen gebruik van maakt of u heeft de
voorkeur voor wendagen los van de opvang, spreken wij graag met u vijf wenmomenten
af. De leerkracht overlegt met u op welke dagdelen deze plaatsvinden.

Wie zijn wij?
Ons onderwijskundig team

Marieke Hamburg
directeur

Marie-José van Groenendael
leerkracht

Als directeur van het kindcentrum voel ik me met name een
onderwijskundig leider. Zelf heb ik zeker 15 jaar als leerkracht in diverse
leerjaren gewerkt. De afgelopen 6 jaar ben ik bij Xpect Primair werkzaam
als schoolleider van Bs De Vijf Hoeven. Van deze school neem ik afscheid.
Naast directeur ben ik ook een echt familiemens. Ik woon in de fijne wijk
Armhoefse Akkers met mijn man en twee dochters Robin (14) en Kris (10).
Ik wandel graag met onze hond Pippa, ik tennis af en toe en boks
wekelijks. Ook gezellig eten of borrelen met vrienden, mag ik graag doen.
Ik ben een échte optimist. Het glas is altijd half vol bij mij. Met heel mijn
onderwijshart heb ik onwijs veel zin om WillemsPoort de komende jaren
uit te bouwen tot een prachtig en eigentijds kindcentrum. Een plek waar
kinderen, ouders én professionals graag zijn.

Sinds 1996 ben ik werkzaam als groepsleerkracht bij Xpect Primair. De
meeste ervaring heb ik in de midden -en bovenbouw en ik ben gewend
om met meerdere leerjaren in 1 groep te werken. Van het ontwerpen van
onderwijs krijg ik energie, omdat ik daar mijn creativiteit in kwijt kan. Als
leerkracht probeer ik talenten van kinderen te stimuleren en vind ik het
belangrijk dat kinderen zich uitgedaagd voelen.
Met mijn partner Arno heb ik 2 dochters, Kiki en Lotje in de leeftijd van 11
en 13 jaar. We vinden het heerlijk om als gezin erop uit te gaan. Dansen,
muziek en kunst spelen een grote rol in mijn leven, daar word ik blij van
en ga ik stralen. Ik heb een positieve instelling, ik hou van uitdagingen en
denk in kansen. Mijn werk is mijn passie, maar een dagje luieren op een
zonnig strand vind ik ook heerlijk!

Als pedagoge ben ik begin 2003 gestart in het speciaal onderwijs waarna
ik de overstap, inmiddels ook als leerkracht, naar het kleuteronderwijs in
de basisschool heb gemaakt. Ik doe niets liever dan ontwikkelen,
vernieuwen en coördineren in combinatie met het lesgeven, daarom is
het zo fantastisch om dit nieuwe KindCentrum mee te mogen oprichten!
Thuis ben ik graag samen met mijn man, dochters Eva (15) en Nora (13)
en zoon Thijs (11). Ook geniet ik ervan om te kletsen met vriendinnen, te
zingen, piano te spelen of gewoon even te relaxen. Heel graag tot ziens
op KC WillemsPoort!
Lotje de Vos
leerkracht

De afgelopen zeven jaar ben ik werkzaam geweest als leerkracht in een
kleutergroep op basisschool Klinkers. In mijn werk geniet ik van het
verwonderen van kinderen. Daarnaast krijg ik energie van het ontwerpen
van onderwijs. Mijn expertise is spelend leren. Kinderen de echte wereld
na laten spelen en daardoor bewust dan wel onbewust allerlei
vaardigheden en kennisdoelen leren, is wat ik het liefste doe!
Ik woon samen met mijn vriend Jelle en samen genieten wij ervan om te
reizen en zoveel mogelijk mooie plekjes van de wereld te zien. Ook houd
ik van salsadansen en borrelen met vriendinnen. Daarnaast ben ik graag
thuis waar ik het heerlijk vind om een boek te lezen en bezig te zijn met
de inrichting van mijn (nieuwe) huis.
Kim Schoenmakers
leerkracht

thuisgroep Myosotis
kinderen leerjaar 0 en 1
Juf Lotje: ma-wo-do-vr
Juf Kim: di

thuisgroep Delphinium
kinderen leerjaar 1, 2 en 3
Juf Marie-Jose: ma-di-wo-do om de week
Juf Kim: do om de week-vr

Praktische informatie
Lestijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30u-14.30u
8.30u-14.30u
8.30u-12.30u
8.30u-14.30u
8.30u-14.30u

Vakantie- en studiedagen vindt u op onze kalender. De jaarkalender wordt kort voor de zomervakantie
verspreid. Bijzonder verlof dient u aan te vragen via de directie. Hiervoor krijgt u, als dit aan de orde is,
een speciaal verlofformulier.
Ziekte, verzuim en specifieke afspraken zijn wij verplicht te noteren. Absenties gelieve vóór 8.00u door
te geven via een e-mailbericht of telefonisch (013- 2073998). Voor zowel uw kind als de groep is het fijn
als er op tijd gestart kan worden met het programma. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken om te
zorgen dat uw kind om 8.30u in de thuisgroep is..
Onze organisatie in schooljaar 2021-2022
We zijn in september 2021 gestart met een groep leerlingen in de leeftijd van leerjaar 1-2-3. We
verzorgen aansluitend onderwijs en zorgen dus alle leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig
hebben. We gebruiken beide lokalen en het leerplein om instructies te kunnen geven. Eind december
2021 is een extra lokaal geplaatst waarin ruimte is voor bewegen en het plaatsen van het grote
uitklapbare klimrek. Vanaf januari 2022 zijn er twee thuisgroepen: Myosotis (leerjaar 0-1) en
Delphinium (leerjaar 1-2-3).
De start van de dag
’s Morgens tussen 8.20u-8.30u kunt u uw kind brengen bij de hoofdingang van de school. Er staat dan
een leerkracht buiten om uw kinderen te verwelkomen en mee te nemen naar binnen toe. Ouders
komen in de ochtend niet naar binnen. Uw kind hangt zijn jas op, zet zijn tas weg en wisselt zijn
schoenen om voor pantoffels (die u mee mag geven of standaard op school laat) of doet zijn schoenen
uit en gaat verder op sokken (in de lokalen ligt tapijt).
Eten en drinken
Er zijn 2 pauzes op school. Bij een prettige temperatuur en droog weer vinden deze plaats op de
picknickbanken op ons grote grasveld. De kinderen nemen voor beide pauzes zelf iets te eten en
drinken mee (voorzien van naam!). Graag een bakje en beker voor het fruitmoment EN een aparte
trommel en beker voor tijdens de lunch. Zorgt u ervoor dat het fruit hapklaar is gemaakt? Geeft u ook
a.u.b. niet te veel mee, 1 stuk fruit is voldoende en halfgevulde bekers zijn prettig drinkbaar. Indien uw
kind nog later dorst krijgt, mag hij altijd zijn beker nog vullen met water uit de kraan. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken, wij vertrouwen op uw eigen inzicht hierin.

Traktaties en verjaardagen
Kinderen die 4 jaar worden vieren hun feestje in de peutergroep of thuis. Vanaf de leeftijd van 5 jaar
mag uw kind zijn verjaardag op school vieren. Het feestje wordt in de klas gevierd en natuurlijk mag uw
kind trakteren. Een gezellige kleine traktatie is meer dan voldoende. Uitnodigingen voor kinderfeestjes
mogen niet op school uitgedeeld worden om teleurstellingen en/of misverstanden te voorkomen. We
vragen u deze buiten schooltijd te verspreiden.
Mocht uw kind ergens allergisch voor zijn, geeft u dit dan vooraf aan ons door. Indien uw kind voor
basisingrediënten allergisch is, kunt u ook voor uw kind een apart traktatietrommeltje meegeven
voorzien van naam en gevuld met dat wat uw kind wel kan verdragen. Dit traktatietrommeltje zal dan
altijd in de groep staan en uw kind kan daar gebruik van maken indien er getrakteerd wordt in de
groep.

Buitenspel en bewegen
Elke schooldag spelen de kinderen buiten. We hechten hier grote waarde aan en zullen ons vrijwel
nooit door het Nederlandse weer tegen laten houden. We rekenen er dan ook op dat uw kind vies mag
worden. Buitenspelen is goed voor de algehele gezondheid van een kind en het komt ook tegemoet
aan de beweeglust van de kinderen. Als de kinderen naar buiten gaan, trekken zij regenlaarsjes aan
(die standaard op school zullen blijven staan). Bij heel slecht weer wijken we uit naar het
bewegingslokaal waar ook een klim -en klautertoestel staat. Iedere woensdag zal onze vakspecialist
bewegingsonderwijs, Evelien van Ling, bewegingsonderwijs komen verzorgen aan onze leerlingen. Dit
gebeurt het eerste jaar óp onze locatie, binnen of buiten.
Reservekleding
Voor de kinderen die net starten op school is het handig om de eerste periode reserve ondergoed en
een broek mee te geven in de rugtas. Zo hebben we altijd was passends bij de hand voor uw kind
wanneer dat nodig is. Ook een paar schone en droge sokken zullen van pas komen.
Spulletjes
Kinderen nemen graag spulletjes mee vanuit huis naar school. In de praktijk zien we vaak dat iets
kwijtraakt of stuk gaat. We willen graag met de kinderen en met u afspreken: spulletjes van thuis blijven
thuis, spulletjes van school blijven op school. Natuurlijk zijn we hier niet star in en zijn behaalde
diploma’s, medailles ed. een uitzondering of als het binnen het gevraagd is om mee te nemen. Maar
we hopen dat u begrijpt dat o.a. alle verzamelitems vanuit supermarkten thuis mogen blijven.
Dagindeling (op hele dagen)
Ochtend 8.30u-12.15u
kring - (contract) werktijd taalontwikkeling - fruit- buitenspel- (contract) werktijd rekenontwikkeling
Lunch 12.15u-12.45u
Middag 12.45u-14.30u
buitenspel - werkplaats - kring

Brengen en halen naar en van school
Wanneer u uw kind komt brengen, vragen wij u buiten te wachten bij de poort tot een van ons daar
gearriveerd is om 8.15u. Uw kind loopt dan zelfstandig naar binnen toe.
Bij hevige regenval wordt de hoofdingang ook voor poort 2 geopend.
Wanneer u uw kind komt halen, vragen wij u buiten te wachten bij de poort tot een van ons daar
gearriveerd is op hele dagen om 14.30u en op halve dagen om 12.30u. Eerder brachten wij uw
kinderen via de hoofdingang naar buiten toe, maar voor de veiligheid (i.v.m. het fietspad) en het
toenemend aantal kinderen gelieve dus voortaan wachten nabij de poort. De leerkracht brengt uw
kind naar buiten toe. Pas als wij u hebben gezien, mag uw kind naar u toe gaan, tot die tijd blijft hij
bij de leerkracht. Haalt iemand anders uw kind op? Dan krijgen wij dat graag vooraf van u te horen.
Maakt uw kind gebruik van onze BSO: Wij zorgen dat uw kind op WillemsPoort zelf ontvangen wordt
door een van de pedagogisch medewerkers. Maakt uw kind gebruik van een BSO elders in Tilburg:
wij zorgen dat uw kind dan met de begeleider meegaat die vanuit de externe BSO komt.

Wat geeft u uw kind mee naar school?
Iedere dag in een (rug-)tas:
1 gevuld bakje met hapklaar fruit
2 halfgevulde bekers drinken (een voor tijdens het fruit, een voor tijdens de lunch)
1 trommel met een gezonde lunch
Standaard voor op school (dus vanaf de eerste dag school):
1 paar regenlaarzen in de juiste maat
Naar keuze: 1 paar pantoffels
Indien nodig: traktatietrommeltje in geval van voedselallergieën
Bij de tijdelijke voorziening aan de Willy den Oudenstraat hebben we buiten een natuurspeeltuintje.
Omdat dit soms wellicht wat modderig kan worden, laten we kinderen buiten regenlaarsjes dragen.
Binnen ligt in de groepslokalen tapijt. O.a. om deze reden lopen kinderen binnen op sokken of
sloffen.

ALLES GRAAG VOORZIEN VAN NAAM VAN UW KIND!!
Zo ook de jas, de evt. wanten/sjaals/handschoenen/muts.
Jonge kinderen zijn absoluut kampioen in kwijt raken van hun spulletjes en weten vaak niet meer
aan het einde van de dag wat ze aan hadden getrokken of mee hadden genomen die ochtend. Dus
u helpt ons zeer als overal de naam in staat. Bij voorbaat dank!

Digitaal portfolio
Bij KC WillemsPoort wordt al vanaf Poort 1 gebruik gemaakt van een digitaal
portfolio, genaamd MijnRapportFolio.
Dit digitaal portfolio kunt u gebruiken op de computer, iPad, tablet of smartphone.
Ook kunt u per onderdeel een print maken zodat u het, naar uw keuze, ook op
papier heeft.

Op www.mijnrapportfolio.nl kunt u meer informatie lezen. Echter wij maken dit
portfoilio geheel op maat voor KC WillemsPoort. De opzet is vergelijkbaar als op die
website, maar details en inhoud zullen dus verschillen!
Het digitaal portfolio gebruiken wij vanaf de start op KC WillemsPoort tot de
overgang naar de middelbare school. De gehele ontwikkeling van uw kind wordt zo
mooi in beeld gebracht. U kunt het portfolio op ieder moment aanvullen en inzien.
De oudergesprekken en ontwikkelgesprekken zullen altijd aan de hand van dit
portfolio plaatsvinden. Zodra uw kind bij ons start op school, geven wij u hier
uiteraard uitleg over.

5. Contact met ons
Contact tussen ouder en leerkracht
Indien er bijzonderheden zijn over uw kind, mag u dit altijd aan ons komen melden.
Loopt u dan na onderwijstijd binnen bij ons. Bij zaken die wat meer tijd vragen,
verzoeken wij u om een afspraak te maken. We gaan graag met u in gesprek. U kunt
ons daarvoor een e-mail sturen of u belt even naar onze school en vraagt naar een
van ons.
marieke.hamburg@xpectprimair.nl
mariejose.vangroenendael@xpectprimair.nl
kim.schoenmakers@xpectprimair.nl
lotje.devos@xpectprimair.nl
Kennismaking
Enkele weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind, maken we graag een
afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en spreken we oefendagen af. De
leerkracht neemt contact met u op.
Is uw kind geboren in juli, augustus of september 2018? Dan start uw kind bij aanvang
van het nieuwe schooljaar 2022-2023. Dan maken we voorafgaand aan de
zomervakantie wel kennis met elkaar, maar vindt het evt. wennen pas plaats na de
zomervakantie.
Overdracht vanuit voorschool of andere basisschool
Als uw kind nu nog gebruik maakt van opvang in een kinderdagverblijf of onderwijs
krijgt op een andere basisschool en indien u hiervoor toestemming heeft gegeven,
nemen wij contact op met de pedagogisch medewerker van de voorschool of de
leerkracht van de andere basisschool voor een warme overdracht. Indien u een
verslag meekrijgt over de ontwikkeling van uw kind, zoals de KIJKregistratie, dan
ontvangen wij hier graag een kopie van via u.

Graag tot ziens!

