Infobrief groep 1/2

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind zit nu in groep 1 of 2. Het lijkt ons goed om via deze infobrief wat
informatie te geven over het reilen en zeilen van deze groepen. Voor de
kinderen en voor u zullen er nieuwe dingen zijn. Bovendien werkt iedere juf op
haar eigen manier. Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met de
leerkracht, graag na schooltijd.
Omdat er in de bijlagen een aantal roosters zijn opgenomen willen wij u vragen
dit boekje goed te bewaren.
Met een hartelijke groet,
De leerkrachten van de groepen 1en 2:

2.

Psalmen en Christelijke liederen
Iedere maandag wordt er in de groep een psalm of christelijk lied aangeleerd.
Dit lied past bij de vertellingen uit onze methode Hoor het woord.
Naast deze psalmen en liederen rondom de vertellingen worden er per groep ook
nog andere psalmen aangeleerd. Per periode krijgt u een overzicht van onze
bijbelverhalen en psalmen en liederen.
Hoor het Woord
In de kleutergroepen wordt op dinsdag, woensdag en donderdag een Bijbelverhaal
verteld.
Op maandag starten we onze vertellingen met een inleiding en het aanleren van
een psalm of lied.
Op vrijdag sluiten we de week af met verwerkingsopdracht. Deze
verwerkingsopdracht kan een werkje, een kringactiviteit of een zendingsverhaal
zijn.
Gym
Op dinsdagmorgen gymt groep 1/2a.
Op dinsdagmiddag gymt groep 1/2b.
Op donderdag gymmen de groepen 1/2c en 1d.
Zorgt u voor goed passende gymschoenen, met klittenband of elastiek.
De gymkleding van de kleuters bewaren we in de luizenzak.
Speelgoedmiddag
Op de donderdag voor iedere vakantie is het speelgoedmiddag tenzij anders
aangegeven.
Dit houdt in dat uw kleuter speelgoed mee mag nemen van thuis.
De juffen geven dit aan op het whiteboard op de gang.
Geef geen kleine onderdelen mee in verband met zoekraken.
Alleen op de speelgoeddagen mag er speelgoed mee naar school gebracht worden.
Computers
Op woensdagmorgen gaan de kleuters om beurten in groepjes naar de
computerruimte.
Op de computer leren ze de basisvaardigheden, zoals sturen met de muis, iets
aanklikken en terug of vooruit naar een ander onderdeel in het programma.
Als dit beheerst wordt gaan de kleuters aan de slag met Bas gaat digitaal, Bas telt
mee, Wereld in getallen.
De kinderen worden altijd begeleid door de leerkracht.

3.

Werkwijze bij de kleuters
We werken met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kleuters liggen.
Binnen het thema komen allerlei activiteiten aan bod.
Te denken valt aan, rekenen, taal- leesactiviteiten, gespreksactiviteiten,
knutselen, muziek, spelactiviteiten en schrijfactiviteiten.
De kleuters kiezen met behulp van het digitale keuzebord een vervolgactiviteit, de
computer registreert dit en de leerkracht houdt deze registratie bij en kan de
keuzes van de leerlingen nauwlettend in de gaten houden en ingrijpen als het
nodig is.
Naast het werken en spelen in de groep neemt het buitenspel ook een belangrijke
plaats in, ook hierbij wordt door de kleuters een keuze gemaakt van wat ze buiten
gaan doen.
Wegwijs voor ouders
In de onderbouw hebben wij alle weetjes voor u op een rijtje gezet.
U krijgt deze info als uw kleuter nieuw op school komt en aan het begin van ons
schooljaar.
Kleuterregels
In de onderbouw zijn specifieke kleuterregels.
Deze regels zijn nodig omdat kleuters nog niet alles zelf kunnen onthouden en
omdat hulp van de juf of ouders heel welkom is.
In bijlage 1 vindt u onze regels.
Klassenregels op rijm
De groepen 1,2 en 3 gebruiken regels op rijm om elkaar zoveel mogelijk te helpen,
te stimuleren en te motiveren.
In de groep herinneren we elkaar aan een regel als iets niet gaat zoals we
afgesproken hebben.
In bijlage 2 vindt u onze regels op rijm zodat u thuis weet wat we met elkaar
afspreken.
Kleuternieuwsbrief
Ongeveer één keer in de zes weken komt er een digitale kleuternieuwsbrief.
In die nieuwsbrief vermelden wij actuele zaken rondom thema, lief en leed, sparen
van waardeloos materiaal enz.
Wilt u iets melden via de nieuwsbrief, geef dit dan door aan de leerkracht.

4.

Contact
Als leerkrachten vinden wij het belangrijk om contact met ouders te hebben. Als er
daarom zorgen of vragen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen of na
schooltijd even binnenlopen. Aan het begin van het schooljaar is er een
inloopochtend in alle groepen. U bent dan welkom om een deel van de ochtend
mee te maken. Daarnaast is er voor alle groepen een verplichte contactavond na
het eerste rapport. Bij het tweede rapport is er nogmaals vrijblijvend gelegenheid
om de leerkracht te spreken.
Op de contactavond bespreekt u samen met de leerkracht de ontwikkeling van uw
kind.
Groepsmoeders
In de kleutergroepen zijn groepsmoeders.
Deze moeders zijn behulpzaam bij allerhande activiteiten.
Bijvoorbeeld, ouders benaderen voor een activiteit op school of een uitstapje,
cadeautjes inpakken rond vijf december enz.
Het kan zijn dat u door een groepsmoeder benaderd wordt, dit is altijd in opdracht
van de leerkracht.
Bij de activiteiten proberen we zoveel mogelijk alle ouders te betrekken.
De juf blijft eindverantwoordelijk.
De groepen kunnen verschillende activiteiten ondernemen bij de thema’s, het kan
dus zijn dat de ene groep een uitje heeft en de andere groep op school gaat
bakken. U als ouder mag ook ideeën aandragen bij onze thema’s, weet u
bijvoorbeeld een leuke kinderboerderij of heeft een idee om iets te ondernemen in
de omgeving van school, laat het ons weten.
Ten slotte
Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd over het reilen en zeilen van de
groepen 1 en 2. Zijn er nog vragen, dan kunt u ze uiteraard stellen. Wij hopen op
een fijn jaar met de kinderen en met u als ouders.

5.

Bijlage 1: Specifieke kleuterregels en afspraken

1 Deur: De deur gaat om 8.35 en om 13.05 uur open. De juf is in de klas, of in de buurt. Om 8.45
en 13.15 willen we beginnen, dat betekent dat alle ouders dan weg moeten zijn. Als u iets wilt
vragen komt u dan bij voorkeur na schooltijd.
2 Binnenbrengen: De kleuters mogen alleen op maandag- en vrijdagmorgen in de klas gebracht
worden.
Op de overige dagdelen neemt u op de gang afscheid van uw kind.
3 Ophalen: De kleuters moeten op het kleuterplein afgehaald worden, dit heeft te maken met de
veiligheid van uw eigen kind en die van anderen. Roep uw kind dan ook nooit vanuit een rijdende
auto, maar kom op het plein staan. Wij wachten bij de banken totdat u op het plein bent.
4 Magneetbord: In de gang bij het eerste lokaal, hangt een bord waarop mededelingen staan.
Houdt u dit bord goed in de gaten.
5 Kleurplaten: Als vader, moeder, opa of oma jarig is mag uw kind iets maken.
Wilt u bijgevoegd strookje zo snel mogelijk weer inleveren.
Voor overige jarigen of jubilea willen wij u vragen of u thuis iets wilt maken, wij kunnen onze
lestijden niet missen.
6 Gym: Ook voor kleuters is gymkleding verplicht. Een korte broek met
t-shirt (of een gympakje) en daarbij gymschoenen, (geen veterschoenen!)
Wilt u overal de naam van uw kind inzetten.
7 Kleuterbieb: Op maandagmiddag mogen de groepen 0, 1 en 2 zelfstandig een boekje ruilen. U
krijgt een rooster waarop staat op welke maandag er geruild kan worden.
8 Speelgoedmiddagen: Op de laatste donderdagmiddag voor de vakantie is het
speelgoedmiddag tenzij anders wordt aangegeven.
9 Verjaardagen: Kleuters mogen trakteren in hun eigen groep en bij de leerkrachten van groep 1
en 2. Ouders mogen fotograferen tijdens het vieren van de verjaardag.
10 Luizenzak: Op school is een luizenzak verplicht, u kunt een luizenzak kopen bij de
administratie. De kosten zijn 1 euro.

6.

Bijlage 2: Regels op rijm
-

Laten we hopen dat we in de klas rustig kunnen lopen
Nu laten wij merken dat wij rustig kunnen werken
Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn
Zeg geen NEE maar: speel jij ook met ons mee?
Ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt
Heeft een vriendje soms verdriet, help hem dan als je het ziet
Als iemand zegt STOP dan houd je op!
Samen spelen en samen delen
Ruzie maken is niet fijn we willen allemaal vriendjes zijn
Eerst even vragen als je wat gaat lenen, dan kan je het pas meenemen
Als niemand jou helpen kan, vraag het aan de juffrouw dan
Ik pak mijn jas en tas en kom rustig terug naar de klas
Er is er maar één die praat, zodat alles beter gaat
Als ik met een werkje stop, dan ruim ik alles netjes op

7.

