GROEPSINFORMATIE
GROEPEN 1/2
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
INFORMATIEAVOND.

SCHOOL OPEN.

De informatieavond is dit jaar op
maandag 28 augustus. Aanvang 19.30 uur.
Alle ouders zijn van harte welkom!

De deur gaat ’s ochtends om 08.20 uur
open. Het is niet de bedoeling dat u
vóór 08.20 uur binnen bent. Wij hebben
onze voorbereidingstijd hard nodig.
We starten in de kring of met een
inloop werkles.
Om 08.30 uur gaat de bel en dan willen
we graag gelijk beginnen.
Wilt u het afscheid daarom zo kort
mogelijk houden.

LEERKRACHTEN GROEP 1/2.
Groep 1/2a:
Juf Mariska maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Groep 1/2b:
Juf Maria maandag t/m donderdag.
Juf Wouke een aantal donderdagen.
SCHOOLTIJDEN.
Maandag, dinsdag, donderdag:
08.30 uur -14.30 uur
Woensdag: alleen groep 2 naar school.
08.30 uur -12.30 uur
Vrijdag:
08.30 uur -12.00 uur
MEMOBORD.
In iedere groep hangt bij de deur een
memobord, waarop we regelmatig iets
kenbaar maken. Dus leest u dit
vooral.Tip: als er veel informatie op
staat… maak een foto met uw telefoon
of schrijf het even op een briefje.

GYM.
Wij gymmen iedere dag.
De nieuwe kinderen krijgen een gymtas
van school. Hierop mag u iets maken,
waardoor de tas herkenbaar is voor uw
kind. Ook dient u er even een koordje in
te maken. De tas blijft op school.
De gymschoenen die het makkelijkste
zijn voor uw kind, zijn de gewone,
stevige schoentjes met elastiek of
klittenband. Dus geen veterschoenen!
De kinderen dragen géén gymkleding. U
krijgt elke vakantie de gymtas mee
naar huis. Wilt u dan kijken of uw kind
de schoenen nog goed past.

FIETSEN.

WENSJES.

De kleuters zetten de fiets aan de
voorzijde bij het schoolhek, in het
fietsenrek.
Gelieve niet te laten fietsen op het
plein. De fietssleutels worden op een
aangewezen plekje in de klas bewaard.

De kinderen mogen voor hun jarige
vader en moeder een wensje maken. In
de klas hangt een kalender, waarop uw
verjaardag staat genoteerd. De juf
zorgt dat de verrassing op tijd mee
naar huis gaat.

ETEN EN DRINKEN.

RAPPORTEN.

Eten en drinken doen we gezamenlijk in
de klas. We willen echter liever niet
dat de kinderen snoep e.d. meenemen,
maar b.v. iets van fruit, een boterham
of een liga. Als u schoolmelk wilt, dan
zijn er inschrijfformulieren op school
aanwezig.
Iedere woensdag houden wij een
verplichte fruitdag. Indien uw kind echt
geen fruit eet, is een bruine boterham
met gezond beleg toegestaan.
Het lunchpakketje kunt u in de tas aan
de kapstok / tassenkast laten. Het
drinken voor de lunch komt in een grote
bak die in de koeling wordt gezet.
Graag alles voorzien van naam!!

Eerste rapport: 14 februari.
Overgangsrapport: 4 juli.
Beide groepen ontvangen een rapport
vanuit ons ontwikkelingsvolgsysteem
KIJK.
OUDERGESPREKKEN.
Donderdag 21 september en maandag 25
september (oudergesprekken omgekeerd).
Donderdag 15 februari en maandag 19
februari.
Donderdag 5 juliop verzoek.
Wilt u tussentijds een gesprek dan
kunt u een afspraak maken voor na
schooltijd. Vóór schooltijd graag alleen
korte mededelingen.

HUISBEZOEK.
INTAKEGESPREKKEN.
De leerkracht gaat bij alle kinderen van
groep 1 een keer op huisbezoek. Dit
wordt gepland als uw kind ongeveer een
half jaar op school zit. Het huisbezoek
is bedoeld voor het kind en niet als
“rapportgesprek”. We komen na
schooltijd een uurtje bij u langs. We
maken hiervoor met u een afspraak.

Wanneer uw kind komt wennen bij ons op
school, voert de juf bij wie hij/zij in de
klas komt een intakegesprek met u.
U wordt telefonisch benaderd voor een
afspraak.

MEEKIJKOCHTEND.
U bent van harte welkom om een kijkje
in onze klas te komen nemen. U kunt
dan een kringactiviteit en een werkles
bijwonen. Dan bent u ongeveer
anderhalf uur in de klas. Maakt u
hiervoor een afspraak met de
leerkracht. Wij adviseren u om dit te
doen nadat uw kind een aantal maanden
op school is.
VERJAARDAGEN.
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, is het
niet gebruikelijk dit in de kleutergroep
te vieren. Voor een kind is dat te nieuw
en spannend. De 5e en 6e verjaardag
vieren we uitgebreid.
Uitnodigingen voor feestjes graag
buiten de klas uitdelen. Dit om
teleurstellingen te voorkomen.
Als uw kind zijn/haar verjaardag viert
in de klas, mag u uw fototoestel
achterlaten die ochtend. De juf zal dan
voor u foto's maken van de viering.
Leuk voor later!
TRAKTEREN.
Is uw kind jarig, vraagt u dan vooraf
even naar kinderen met een
voedselallergie. Uw kind mag ook, naast
de klasgenoten, trakteren bij de juffen
van groep 1 t/m 4.
STRIKDIPLOMA.
De kinderen krijgen een strikdiploma
wanneer ze kunnen strikken. Het leren
strikken wordt door u thuis geoefend! Op
school oefenen wij dit niet.
Het zou fijn zijn wanneer uw kind eind
groep 2 kan strikken.

