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Naar groep 1 of 2
Dit schooljaar zit uw kind in groep 1 of 2. Sommige ouders
hebben al eerder een kind in deze groep gehad, maar voor veel
kinderen is het een nieuwe stap. Wat doet uw kind de hele dag
en welke regels zijn er? Allemaal heel normale vragen en
daarom hebben we dit informatieboekje gemaakt dat een
antwoord probeert te geven op deze vragen.
Juf Sabine/Juf Elly. Juf Yvonne/Juf Angela.
Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Elly klein Ikkink
en Sabine van Lier of Yvonne Laarman en Angela Berends.
Lokaal 2 of 3
De kinderen zitten in lokaal 2 en 3. De school telt 7 lokalen. U
vindt de kleuterlokalen beneden.
De jassen kunnen aan de kapstokken in de gang bij de
kleuteringang, in een persoonlijke luizentas.
De tassen staan op de plank daarboven.
Schoolrituelen en regels
´s Morgens vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op
school. Om 8.30 uur gaan we naar binnen. Wilt u uw kind
voor schooltijd even laten plassen?
I.v.m. de corona zijn de schooltijden aangepast.
Uw kind heeft gymschoenen nodig, die op school blijven in
de gymtas. Deze tas zit in de luizentas aan de kapstok.
Graag gymschoenen voorzien van een harde ribbelzool
(i.v.m. uitglijden) die uw kind zelfstandig aan en uit kan
trekken. Behalve gymnastiek doen we (muziek)spelletjes,
bewegen we op muziek en spelen we vrij in het
gymnastieklokaal.
Uw kind komt de klas binnen en zoekt haar/zijn stoel en
gaat aan tafel een werkje doen dat klaarstaat (Inloop).
Als er iets bijzonders is, wilt u dit dan aan de juf vertellen
of via een briefje (mededelingen kort houden bij het hek).
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Als uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. Onze
voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie! We zingen
liedjes, doen verjaardagspelletjes. Uw kind krijgt een
verjaardagskaart.
Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders die ondersteuning
bieden bij activiteiten. Ook regelen deze ouders vervoer
bij activiteiten.
Eten en drinken. Wilt u uw kind een gezond tussendoortje
meegeven? Graag niet te veel.
Bijzonderheden
Intakegesprek:
o Voordat uw kind bij ons op school komt kijken (4
of 5 ochtenden), wordt u uitgenodigd voor een
intakegesprek bij de leerkracht waar uw kind in de
klas zit.
Wanneer uw kind 5 jaar is, kan op verzoek van de
leerkracht en/of de ouders de logopediste uw kind
screenen.
De Interne Begeleiding bij ons op school wordt verzorgd
door Wietske van der Hoeve. Zij regelt de zorg binnen de
school. Zij houdt groepsbesprekingen met de leerkracht.
U wordt altijd op de hoogte gebracht wanneer wij denken
dat uw kind extra zorg nodig heeft.
Wij houden van uw kind op school een persoonlijk
ontwikkelingsboekje bij. Deze bestaat uit een aantal
peilpunten. Ook werken wij met ”Onderbouwd” en
houden daar een profielscan van bij.
De kinderen maken in januari en mei de Cito-toets taal
en rekenen. De resultaten zullen tijdens de 10- minuten
gesprekken worden besproken.
Aan het eind van het schooljaar nemen we bij de
kinderen uit groep 2 een dyslexiescreening af.
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Wanneer u een gesprek met ons wilt, horen wij dat graag
van u. Omgekeerd doen wij dit ook. Wanneer u bij het
ophalen van uw kind vraagt hoe het is gegaan, zullen wij
altijd zeggen: goed. Uw kind staat er namelijk bij en
heeft hoe dan ook zijn/haar best gedaan. Is er iets aan
de hand, dan maken wij een afspraak met u.
Boekentas. Kinderen uit groep 2 krijgen dit jaar een
boek mee naar huis in de boekentas. Uw kind mag het
boek 1 of 2 weken thuishouden. Op school mag hij/zij
dan op de vertelstoel over het boek vertellen.
Wij werken a.d.h.v. een thema (via de methode
"Onderbouwd")
Lettertafel. Regelmatig bieden wij een letter of woordje
aan. Uw kind mag dan iets meenemen voor de lettertafel
wat met deze letter begint of wat bij het woordje past.
Overblijven. I.v.m. de corona, blijven de kinderen
verplicht over. De kleuters hebben 15 minuten om hun
boterham op te eten. Zou u hier rekening mee willen
houden, door niet TE veel mee te geven?
Speelgoedmiddag. Elke eerste donderdagmiddag van
de maand mag uw kind speelgoed meenemen waar ze
samen zelfstandig mee kunnen spelen. Let u erop dat uw
kind geen breekbaar of kostbaar speelgoed meeneemt (in
een tas)? (I.v.m. de corona, doen we dit voorlopig nog niet).
Schoolreis. We zoeken elk jaar samen met leden van de
O.R. naar een geschikte locatie en activiteit. Nadere info
volgt.
Muffendag. We vieren dit jaar met alle meesters en
juffen tegelijk onze verjaardagen.
Spelletjesmiddag. In de herfst gaan we op bezoek bij
de bewoners van het ‘Spijk', om daar spelletjes te gaan
doen. (I.v.m. corona ook voorlopig niet).
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Kijkmiddag. Drie keer per jaar mag u, samen met uw
kind, in de klas werkjes en materiaal komen bekijken. De
data staan vermeld in de Nieuwsflits. (I.v.m. corona
voorlopig ook niet).

Hoofdluis. Iedere woensdag na een vakantie worden de
kinderen gecontroleerd op hoofdluis dan graag geen gel
en staarten in de haren van uw kind op die dag. Als er
tussendoor kinderen met hoofdluis zijn, worden de
kinderen vaker gecontroleerd (I.v.m. de corona voorlopig
niet). Zou u thuis ook regelmatig willen controleren?
Groepsspektakel. Elk jaar geeft iedere groep een
voorstelling in het Trapodium. De data vindt u in de
agenda op de website en in de Nieuwsflits. (Helaas dit
jaar zonder ouders).
Iedere week hebben de kleuters op donderdag gym van
juf Alida in de sportzaal. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
dan een hemd draagt?
Methoden
Onderbouwd: rekenen, taal en motoriek.
Fonemisch bewust zijn (taal)
Bas (taal)
Met sprongen vooruit (rekenen)
Pennenstreken (motoriek)
Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)
Eigenwijs (muziek)
Nieuwsflits en website
Elke maand krijgt u een nieuwsbrief waar belangrijke
informatie in staat over allerlei schoolse zaken. Bij voorkeur
wordt deze via de mail verspreid. Uw (gewijzigde) mailadres
kunt u doorgeven aan villa60@poolsterscholen.nl Daarnaast
kunt u meer informatie vinden in de agenda op de website,
www.villa60.nl.
Tot slot hopen we dat we met elkaar een heel fijn schooljaar
hebben!
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