Welkom in onze groep 1-2.

Juf Trudy

Juf Yvonne

Draait de groep op
maandag en donderdag.

Draait de groep op
dinsdag en vrijdag.

Groepsinformatie voor de groep 1-2
- Als uw kind vier jaar wordt krijgt hij/zij een luizentas van school, deze
gaat met de leerling mee tot groep 8.
Start van de schooldag.
- Ziek melden kan voor schooltijd via het ouderportaal.
- Tien voor half negen gaat de deur open. Om half negen starten de
lessen. ‘s Middags gaat om vijf voor een de deur open en starten we om
een uur.
Overblijven kan altijd en wordt geregeld via de overblijf werkgroep.
Alle info hierover vindt u in de schoolgids.
Versjes: Wij maken versjes voor opa, oma, papa en mama. Graag op tijd
vragen en aangeven wanneer het versje klaar moet zijn.
Mededelingen kunt u via het ouderportaal doorgeven. Graag hierbij
beide juffen aanklikken.

Fruit eten
De kinderen mogen iedere morgen, een stuk fruit of een koek met
drinken meenemen. Het fruit graag schoongemaakt mee naar school
geven. (Snoep is niet toegestaan en gaat weer mee naar huis.)
Zorg dat op alle bekers, trommeltjes en bakjes de naam staat.
Tip: Geef vooral niet teveel mee. Het fruit eten duurt ongeveer 20
minuten.
Gym
Iedere maandagochtend krijgen de kleuters een
gymles in de grote gymzaal.
Verder gymmen we niet op vaste tijden of dagen en
daarom vragen we u om voor uw kind een
gymtas(geen grote rugzak) te maken met daarin
gymschoenen die ze zelf aan en uit kunnen doen.
(liefst met klittenband en goede zool, geen balletschoentjes). Daarnaast
mogen de kinderen ook een korte broek en t-shirt meenemen. Kleuters
die via Victor de Verkenner instromen vragen we om ook een gymtas
mee te nemen met daarin de gymkleding. Niets kopen maar gewoon
iets meegeven wat in de kast ligt van de zomergarderobe.
De gymtas blijft op school. Zet op de tas en de gymschoenen de naam
van uw kleuter.
Contactmomenten
Wanneer u iets te bespreken heeft met de leerkracht, of u wil informatie
over uw kind, kunt u altijd even een afspraak maken. Blijft u a.u.b. niet
lopen met vragen of opmerkingen, maar neem contact met ons op
telefonisch of via het ouderportaal. Pas dan kunnen we met elkaar over
de zaken spreken die u bezig houden en desgewenst actie ondernemen.
Gesprekkencyclus
In september zijn er de startgesprekken.
De kleuters krijgen twee keer per jaar een map mee naar huis waarin
allerlei werkjes, werkbladen en liedjes zitten.
De eerste keer dat de map mee naar huis gaat is in november en
aansluitend zijn er oudergesprekken.
In februari/maart zijn er oudergesprekken.
In juni zijn er, facultatief, oudergesprekken.
Dan krijgt groep 2 ook het eerste rapport mee naar huis.

Inzichtelijk onderwijs.
Vorig schooljaar zijn we gestart met het observatie- en
registratiesysteem van inzichtelijk onderwijs. Dit schooljaar gaan we
hiermee verder. We observeren op de gebieden: gecijferdheid,
geletterdheid, motoriek en bewegingsonderwijs. Zo wordt de ontwikkeling
van de kleuters individueel gevolgd en begeleid.

Methode Sil op school
In groep 1 en 2 werken we met de methode:
`Sil op school’. Deze methode is opgebouwd uit
thema’s. Een thema duurt een aantal weken. Na
het verkennen en beleven van het thema, worden
een aantal subthema’s verkend.
Alle verplichte leeractiviteiten worden aan dit
thema verbonden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende
werkvormen. Activiteiten kunnen gedaan worden met de hele groep, met
een aantal kinderen(kleine kring) in tweetallen of individueel.
Om de betrokkenheid en inbreng van het kind te vergroten, wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van gesprekken. Daarnaast worden er
boeken voorgelezen en liedjes en/of opzegversjes aangeleerd. In de
boekenhoek zijn informatieve boeken te vinden.
Bij ieder thema wordt een speelhoek ingericht, passend bij het
onderwerp. Hiervoor mogen kinderen spulletjes mee naar school nemen.
De kinderen komen zo in aanraking met veel nieuwe woorden.
De methode zelf biedt taal- en rekenactiviteiten, motoriek- en
bewegingsvaardigheden aan die aansluiten bij het thema. De
leerkrachten zorgen ervoor dat voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten
hier ook bij aansluiten.
Bij de start van elk nieuw onderwerp ontvangt u een ouderbrief met
daarin alle informatie en tips om ook thuis met dit thema aan de slag te
gaan.

Pennenstreken
Via de methode Pennenstreken bereiden we
de kinderen voor op het schrijfonderwijs. Ze
oefenen o.a. via werkbladen en het schrift
(gr. 2 ), allerlei voorbereidende
schrijfpatronen.

Engels
Ook in de kleutergroep wordt Engels gegeven.
We gebruiken de methode Join in en laten de
kinderen op een speelse manier vertrouwd
worden met de Engelse taal.
Ook via Engelse liedjes maken de kinderen
kennis met het Engels.

KIVA: Rik de Pauw.
Wij zijn een KIVA school.

Rik de Pauw is een aanvullend lespakket, gericht op de
groepen 1 en 2. Via Rik de Pauw en zijn belevenissen op de
boerderij ontwikkelen kinderen spelenderwijs de sociale
vaardigheden.
Rik de Pauw is in de klas aanwezig via een knuffel, verhalenboek
en platen.

Speelgoed mee naar school.
We maken via een bericht in het ouderportaal bekend wanneer er een
speelgoedmiddag is. Dan kan uw kleuter speelgoed laten zien en er
samen met zijn vriendjes mee spelen.
Het meebrengen van speelgoed is op eigen risico
Verjaardag vieren in de klas
De kinderen kunnen hun verjaardag in de klas
vieren. Neem contact op met de juf wanneer het
het beste uitkomt. Zo kan ieder kind in het
zonnetje gezet worden.
We hopen op een gezonde traktatie.

Flip de beer

Flip komt bij elk kind een keer logeren. De logeerpartij
start op dinsdag en Flip moet donderdag weer terug op
school zijn.
In zijn koffer zit een schrift waarin u alle belevenissen
opschrijft.
Dit verhaal wordt in de klas voorgelezen.
(I.v.m. de corona gaat Flip nog even niet uit logeren.)

Een fijn schooljaar en mocht u vragen hebben neem contact
met ons op!
Tot ziens!
Juf Yvonne en juf Trudy

