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Groep 1-2 b

Welkom in groep 1-2 b
In dit schooljaar zal uw kind weer veel leren en mee maken. In dit boekje staat veel praktische
informatie! Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkrachten of
directie. We wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Anneleine voor de groep. En op donderdag en vrijdag juf
Bibiane.

Corona
Vanwege de richtlijnen van het RIVM zijn er een aantal dingen die anders gaan dan dat u misschien
gewend bent. Lees dit informatieboekje daarom goed door.

Binnenkomst
• De voordeur gaat om 8:20 uur open. U kunt op het schoolplein afscheid nemen. De kinderen
lopen zelfstandig naar binnen.
• De jassen en tassen worden netjes aan de kapstok gehangen. Het koeltasje met eten en
drinken kan uw kind meenemen naar de klas, hiervoor is een speciale plek.
• U kunt kleine bijzonderheden melden aan de leerkracht via Parro. Voor uitgebreidere zaken
kunt u apart een afspraak maken.
• De kinderen begroeten de leerkracht bij binnenkomst.
• De leerkracht wil graag om 8:30 uur starten met het lesgeven.

Eten en drinken
•

We bevorderen gezond eten. Ons advies is om als tussendoortje fruit en water mee te geven.
Voor de lunch kan uw kind brood meenemen en een beker drinken.

•

We stellen het zeer op prijs als het eten meegenomen wordt in een beker en broodtrommel,
voorzien van naam. (Het liefst geen drinkpakjes) Dit is beter voor het milieu. We scheiden
bewust afval op onze school.

•

Het is fijn wanneer het fruit al geschild en/of gesneden is.

Gym
•

De gymlessen worden dit jaar verzorgd door onze gymdocent Demi. De gymlessen zullen
plaatsvinden in sporthal De Koekoek.

•

Onze groep gymt op vrijdag.

•

De kinderen lopen samen met juf Bibiane naar de Koekoek

•

Voor de gymles hebben de kinderen alleen gymschoenen nodig. Graag voorzien van naam.
De gymschoenen blijven op school.

Einde van de dag
Om 13.50 u. eindigt voor uw kind de schooldag.

Gebruiken
•
•
•

Zorg dat op de spullen van uw kind een naam staat.
We willen heel graag het fietsen bevorderen en het parkeren verminderen. Mocht u toch
met de auto komen wilt u dan a.u.b. alleen parkeren op de daarvoor bestemde plekken.
We zijn een rookvrije school en willen ook het plein rookvrij houden, helpt u mee?

Verjaardag
Verjaardagen vieren wij in de klas; we zingen en blazen de kaarsjes uit.
•
•

•

De kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn met een voorverpakte traktatie. De ouders
vieren de verjaardag helaas niet mee in de klas. De juf maakt foto’s van het feestje.
In de klas hebben sommige kinderen bepaalde diëten of allergieën. (Sommige kinderen
mogen vanwege hun geloof geen gelatine eten die in veel snoepjes zit) De leerkracht kunt u
precies vertellen welke dit zijn.
De verjaardag wordt gevierd rond de kleine pauze en het is prettig om het even af te
stemmen met de leerkracht op welke dag het gevierd kan worden.

Zelfredzaamheid
Kinderen van vier jaar kunnen en willen graag veel zelf doen. Daardoor wordt uw kind zelfredzaam.
Hieronder valt bijvoorbeeld: zelf jas en schoenen aantrekken en uitdoen. Zelf de jas en tas opbergen.
Om hulp vragen bij een klasgenootje of de juf als iets niet lukt en zelfstandig naar de wc kunnen. Het
zou erg fijn zijn als u hier thuis ook veel aandacht aan besteedt.
Het is goed om te weten dat wij ervan uitgaan dat uw kind zindelijk is, als hij/zijn naar school gaat.
Natuurlijk kan er een keer een ongelukje gebeuren. Als een kind een natte broek heeft verschonen
wij dat. Mocht uw kind per ongeluk in de broek gepoept hebben, dan zijn wij genoodzaakt u te
bellen. Wij hebben niet de middelen en tijd om een kind goed te verschonen.
Wij vragen om uw kind ALTIJD een setje schone kleding mee te geven. Uw kind kan bijvoorbeeld ook
per ongeluk in een plas vallen of vies worden door een beker die omvalt.

Communicatie
•

•
•

•
•
•

•

Als kinderen koorts hebben, zich niet lekker voelen of verkouden zijn, kunnen ze niet naar
school. U kunt tussen 8:15 uur en 8:30 uur bellen (0578-572546) om uw kind af te melden of
stuur een bericht via Parro. Let op: dit mogen alleen ouders/verzorgers doen.
Mocht u twijfelen of uw kind naar school kan, neem dan contact op met de school.
Mocht uw kind ziek worden op school, dan belt de leerkracht met de ouders/verzorgers.
Hiervoor gebruiken ze de nummers van de noodnummerlijsten. Wilt u ervoor zorgen dat er
altijd een ouder/verzorger bereikbaar is?
Via Parro houden we u op de hoogte en versturen we informatie over de groep. Als er hulp
nodig is dan vragen we dit ook via Parro.
U bent altijd welkom voor vragen, opmerkingen, tips en verbeterpunten.
Twee keer per jaar zijn er geplande gesprekken (zie jaarkalender). De inschrijving voor deze
gesprekken gaat via Parro. We vinden het erg belangrijk dat u bij deze gesprekken aanwezig
bent.
Mocht u vaker een gesprek wensen dan kunt u dit met de leerkracht afstemmen.

Feesten en uitjes
•

•

•

Op school vieren we Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en een juffendag.
Voor deze activiteiten werken we samen met de activiteitencommissie.
Vanwege de coronamaatregelen zijn deze (feest)activiteiten onder voorbehoud.
De groepen 1 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. De groepen 5,6 en 7 gaan met een bus en
de overige groepen met eigen vervoer. De vrijwillige ouderbijdrage wordt hier deels voor
gebruikt.
Soms zijn er ook uitjes speciaal voor de groep, zoals naar de bibliotheek, een voorstelling of
naar een bedrijf. Hiervoor kunnen we u hulp vragen. Mochten we te weinig ouderhulp
hebben dan zijn wij helaas genoodzaakt de activiteit te annuleren.

Wat leren we in groep
We werken met Parnassys. Dat is een leerlingvolgstysteem. Hier horen doelen bij.
• De doelen zijn verdeeld over 4 verschillende periodes. Per periode hebben we verschillende
thema’s waarbij we de doelen die aan de beurt zijn laten terugkomen.
• Spelend leren vinden wij belangrijk. Vooral het terug laten komen van de doelen in de
speelhoeken. Zo kunnen de kinderen zoveel mogelijk oefenen en spelen zonder dat ze het
zelf door hebben. De kleuterjuffen gaan dit jaar een cursus volgen over spelend leren. Zo
kunnen wij hun speelomgeving nog uitdagender en zinvoller maken. We hebben er zin in!
• We werken tijdens de thema’s met onderzoeksvragen. Dit vergroot de betrokkenheid en het
probleemoplossend denken.
• Vanaf oktober werken we ook groepsdoorbroken. Uw kind zal dus met enige regelmaat
spelen of een activiteit hebben in de andere groep. Zo leren de kinderen elkaar goed kennen
en kunnen wij op bepaalde momenten beter aansluiten op de diverse niveaus. Zo
organiseren wij het onderwijs zo effectief mogelijk.

Godsdienst
•

•

Iedere week hebben de kinderen een activiteit uit onze methodiek Hemel en Aarde. Tijdens
dit moment kan de leerkracht een verhaal vertellen, een lied aanleren of een gesprek voeren
met de kinderen. In de nieuwsbrieven benoemen we de thematiek en onderwerpen.
Pastor Vroom komt 2 keer per jaar op school in de klassen om meer te vertellen over een
feest dat wij vieren bijvoorbeeld rondom Franciscus en Pasen.

Kanjertraining
•

•

De eerste weken houden we ons aan het programma van de Gouden weken. De leerkrachten
en kinderen doen veel activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Het zijn allemaal
oefeningen om een fijne groep te worden.
Op school leren de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Ze leren hoe je op een
duidelijke manier grenzen aangeeft. We gebruiken hiervoor de oefeningen uit de
kanjermethodiek.

Lezen
•
•

•

Het is goed om thuis veel voor te lezen en zelf te laten lezen.
Een aantal kinderen krijgen extra hulp bij het leren lezen, dit kan zijn door de inzet van bouw,
Connect lezen of Ralfi lezen. Uw leerkracht laat het weten als dit voor uw kind geldt.
Elke week krijgen de kinderen een letter aangeboden. We spreken de letter fonetisch uit. (zie
bijlage) We leren ook het lettergebaar erbij. Dit zorgt voor herkenning in groep 3.

Taal
•
•
•
•
•

Tijdens de taallessen leren de kinderen nieuwe woorden en ook hoe je ze kunt onthouden.
De kinderen leren verhalen vertellen.
Taal is overal in verweven. We herhalen veel woorden die bij een thema horen.
Tijdens de lessen is er ook ruimte voor letterlijk en figuurlijk taalgebruik.
Wij werken met de woordenschat methode Logo 3000. Via woordkaarten behandelen wij
elke dag met de kinderen diverse woorden.

Inloop
•
•
•
•
•
•

Elke dag starten wij met een inloop.
De kinderen starten de inloop in een groepje (te herkennen aan de gekleurde cirkel met
namen) de groepssamenstelling wisselt een aantal keer per jaar.
Activiteiten die bij een doel en thema horen.
Knutselactiviteiten om motorische vaardigheden te oefenen.
Constructieve en samenwerkingsvaardigheden.
Ontwikkelingsmateriaal

Rekenen
•
•

Kleuters leren door te spelen, daarom laten wij veel rekenen activiteiten terug komen in
onze hoeken.
Wij maken gebruik van de methode Met Sprongen Vooruit. Hierin staan rekenspelletjes,
gericht op alle rekendomeinen.

Schrijven
•
•

•

De schrijfhouding en pengreep zijn een belangrijk onderdeel
van de lessen.
We oefenen met schrijfpatronen. Dit maakt het schrijven van
letters en cijfers makkelijker. Wij schrijven geen hoofdletters
omdat ze in groep 3 beginnen met blokletters.
In de bijlage vindt u een formulier met hoe wij de letters
schrijven.

Toetsen
•
•

Twee keer per jaar zijn er Cito toetsen, deze staan ook vermeld in de jaarkalender.
De leerlingen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis.

Logeerhond Takkie
•

Iedere vrijdag gaat Takkie logeren bij een leerling. Takkie heeft een
koffertje bij zich. In deze koffer zit onder andere een schriftje waar
u samen met uw kind kunt schrijven over de avonturen van dat
weekend.

Letter van de week
Iedere week staat 1 letter centraal. Ieder kind krijgt een keer de lettertas
mee naar huis. De lettertas is gekoppeld aan het boek: Alfabet van Charlotte
Dematons. In de tas vindt u twee bladzijdes uit het boek. Hierop staan alleen
maar afbeeldingen die beginnen met de letter van de week en ‘Alfabet’ de
letterdief. Samen gaat u met uw kind opzoek naar spulletjes die beginnen
met deze letter en stopt ze in de lettertas. Op maandag bespreken wij de
lettertas in de kring.

Social media en privacy
•
•

Wilt u bij het maken van foto’s en filmpjes ook rekening houden met de privacy van anderen
en het niet zomaar plaatsen op social media.
Uw privacy voorkeuren kunt u invullen in Parro.

Bij vragen of opmerkingen kunt u ons altijd aan spreken of een berichtje te sturen via Parro voor het
maken van een afspraak!

Juf Bibiane & juf Anneleine

Zo schrijven wij de letters

abcde
fghijk
lmnop
qrstu
vwxyz
Zo spreken wij de letters uit:

Fonetische uitspraak (spreek de letters uit zoals ze klinken)
Korte klanken

Lange klanken

2-teken klanken

Medeklinkers

a = /ah/, als in t-a-k

aa= /aa/, als in in m-aan

ie = /ie/, als in t-ie-n

b = /buh/, als in b-e-s

m = /mmm/, tussen je
lippen, als in m-o-l

e = /eh/, als in d-e-n

ee = /ee/, als in t-ee-n

oe = /oe/, als in b-oe-k

d = /duh/, als in d-a-k

n = /nnn/, tong achter
voortanden, als in n-eus

o = /oh/, als in s-o-k

oo = /oo/, als in r-oo-s

ui = /ui/, als in b-ui-k

f = /fff/, tussen je
lippen, als in f-ie-t-s

p = /puh/, als in p-ee-r

u = /uh/, als in h-u-t

uu = /uu/, als in m-uu-r

eu = /eu/, als in n-eu-s

g = /ggg/, als in g-e-k

r = /rrr/, als in r-aa-m

ij = /ij/ van ijs, lange ij

h = /huh/, als in h-o-k

s = /sss/, als in s-o-k

ei = /ei/ van kippenei,
korte ei

j = /juh/, als in j-a-s

t = /t/, als in t-ee-n

ou = /otje-ou/

k = /ku/, als in k-n-oo-p

v = /vvv/, in je keel, als
in v-i-s

au = /atje-au/

l = /lll/, met je tong, als
in l-oo-p

w = /wuh/, als in w-i-t

i = /ih/, als in v-i-s

z = /zzz/, als in z-a-k

Liedjes

Goedemorgen
Goedemorgen allemaal en klap maar mee,
goedemorgen allemaal en klap maar mee.
Goedemorgen jij en jij, goedemorgen ook voor mij,
Goedemorgen allemaal en klap maar mee.

Dagen van de week
Luister goed ik heb een vraag, welke dag is het vandaag?
Is het maandag, dinsdag of woensdag?
Is het donderdag ja of nee?
is het vrijdag, zaterdag of zondag, wie heeft er een idee?

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag zaterdag en zondag.
dat zijn de dagen van de week. Zeven dagen heeft een week,
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag zaterdag en zondag.

Opruimen
Wij gaan opruimen, wij gaan opruimen
Zet alles waar het hoort, de spullen soort bij soort
Wij gaan opruimen, wij gaan opruimen
Ruim de boel maar op!

Eten en drinken
Appel, peer en mandarijn, oh wat zal dat lekker zijn
Ga maar lekker eten, drinken niet vergeten
Sap en melk smaakt ook heel fijn, appel, peer en mandarijn

Smakelijk eten, smakelijk drinken, hap, hap, hap, slok, slok, slok
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken
Eet maar op en drink maar op
Eetsmakelijk.

Weekrups

