
Ouderavond 29 september 2021

Algemeen:

Wij werken op onze school met 2 jonge kind groepen vanaf 4 t/m ongeveer 8
jaar en 5 mentorgroepen van kinderen vanaf ongeveer 7 t/m 12 jaar.
We maken gebruik van Isy. Dit is een digitaal programma waarmee we
informatie delen. Vanuit hier vindt al onze communicatie plaats. Let op: het is
uw eigen verantwoordelijkheid om dit te bekijken.
Bij nieuwe kinderen is het gebruikelijk om op huisbezoek te gaan. Wij nodigen
u hiervoor uit. Mocht u dit vanwege Covid niet prettig vinden, geef dit dan
even aan bij de juf.

Dagritme:

- Inloop
De kinderen kiezen kleine werkjes uit de kast, lezen, rekenen en/of werken
aan hun eigen gekozen leerdoelen (eigenaarschap). De juf helpt hen hierbij.

- Buiten spelen
Ook met regenweer gaan we even naar buiten. Het is handig dat kinderen op
die dagen een regenjas hebben, eventueel regenlaarzen en een setje droge
kleding meenemen. Met warm weer graag thuis de kinderen insmeren met
zonnebrandcrème.

- Dagopening / fruit eten
De dagen van de week komen aan bod (liedje), de maanden v.h. jaar, etc.
Eten van ons fruit. Graag de naam op het fruit en broodtrommel/drinken. Als
de kinderen het fruit gesneden willen hebben, wilt u dit dan thuis doen.

- Speelwerktijd
‘S morgens worden de kinderen verdeeld door de ju�en en vinden er met
name begeleide activiteiten plaats, ook wel instructies genoemd. In de
ochtend worden er reken- of leeswerkjes gedaan voor de kinderen die met
aanvankelijk leren bezig zijn. Voor de kleuters is er beredeneerd kleuter-
reken- en taalaanbod. ‘S middags mogen kinderen zelf kiezen.

- Eten
De kinderen eten met onderwijsassistenten of collega leerkrachten. Dit is een
pauzemoment voor de juf.
Kinderen blijven aan tafel totdat ze klaar zijn met eten, daarna mogen ze nog
even kleuren, lezen, een werkje doen, er wordt voorgelezen of er wordt tv
gekeken. De mensen die bij ons in de groep eten zijn Felice, Ayse en Laura.
Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep of frisdrank meenemen naar
school. Liga’s, crackers of iets dergelijks mag natuurlijk wel.



- Kring
In de kring worden woordwebben (over het lopende thema) gemaakt.
Voorgelezen, prentenboeken gelezen, versjes en liedjes geleerd enz.
Bij het vieren van de verjaardag mogen ouders vanwege Covid momenteel
niet aanwezig zijn. Helaas mag er niet meer getrakteerd worden.

- Buitenspelen

- Speelwerktijd op keuze
We werken in drie lokalen: twee speelwerklokalen en een speellokaal.

- Naar huis
Ouders halen de kinderen op aan de achterzijde van de school. Ook als
jullie met de fiets komen of eenmalig de kinderen ophalen met de auto.

Overige zaken:

Gym
Op woensdag en donderdag hebben we gym. De gym wordt gegeven door
onze vakleerkracht Roos. Denk aan de gymkleren.
We gymmen op blote voeten.

Verjaardag van ouders
Kinderen mogen een cadeautje maken voor papa of mama voor hun
verjaardag, maar dan moet dit middels een briefje gevraagd worden. Graag
een paar dagen van te voren i.v.m. begeleide activiteiten.

Bibliotheek
We maken gebruik van de bieb op school om zo het leesplezier te
bevorderen. Kinderen mogen 1 boek mee naar huis nemen, indien ouders
hiervoor toestemming geven. Graag elke maandag weer mee terug naar
school.

Ik tas
De kinderen krijgen een ik tas mee naar huis waar ze iets van thuis in mogen
stoppen waar ze over willen vertellen. De tas gaat op dinsdag mee en komt
op donderdag weer terug op school.

Speelzaal
Op dinsdag kunnen we gebruik maken van speelzaal op de PassePartout. (dat
is de school naast de onze) De even weken gaat de groep van
Michelle/Paulien/Michèle en de oneven weken de groep van Susan/Michèle.

Portfolioklapper
Kinderen hebben een portfolioklapper. Hierin zitten werkjes van kinderen
waar ze trots op zijn. Ook de  kleuter, lees- en rekentreinen zijn hierin te
vinden. Hierop kunt u de leerontwikkeling van de kinderen volgen. Aan de
hand hiervan worden persoonlijk leerdoelen geformuleerd. Wanneer een
kind het zelf al kan aangeven, mag dit ook. Doelen kunnen van alles zijn, van



veters strikken, rits en knopen vastmaken, de namen van de kinderen leren tot
het leren schrijven van de cijfers enz. Dit is per kind en worden in de klas
opgehangen.

Huisbezoek
Bij nieuwe kinderen gaan wij op huisbezoek. Zo leren de leerkrachten de
omgeving van de kinderen kennen en kunnen we beter inspelen op de
verhalen die jullie kinderen ons vertellen. Ook zien we dit als een moment
waar we verder kennis kunnen maken met ouders.

Oudergesprekken
Twee keer per jaar kunt u zich inschrijven voor een portfoliogesprek. Dit is in
januari en in juni. Ter zijner tijd laten we u dit weten via Isy of per mail.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd na school binnen komen lopen of
bellen/mailen.

Logopodie/Fysiotherapie/Ergotherapie

Binnen onze school zijn zowel een logopediste, fysiotherapeute als
ergotherapeute werkzaam. Mochten wij denken dat het helpend kan zijn voor
uw kind, dan nemen wij uiteraard eerst contact met u op om even te
overleggen.

Groeten,

Michelle, Paulien, Michèle, Susan  en Laura/Ayse (onderwijsassistente).


