Informatiekaart 2018 - 2019 groep 1/2c
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.
Via de nieuwsbrief, website, facebookpagina en Digiduif wordt u verder geïnformeerd.
Jaarkalender 2018-2019
Leerkrachten

Patricia Mathijsen
aanwezig: maandag t/m woensdag, vrijdag
e-mail: patricia.mathijsen@spaarnesant.nl
Hermien Feenstra
aanwezig: donderdag
e-mail: hermien.feenstra@spaarnesant.nl

Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.00 uur ziekmelden op
telefoonnummer 023-5352279 of via de digiduif.

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs wordt bij de kleuters door de
eigen leerkracht gegeven. Speciale gymkleding is niet nodig. De
kinderen gymmen in hun ondergoed en eigen, meegebrachte
gymschoenen (graag voorzien van naam). Gymschoenen blijven op
school.
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Binnenkomst








Elke dag gaat de deur om 8.20 uur open. U kunt uw kind dan naar
de klas brengen en een boekje met hem/haar lezen. Om 8.30 uur
begint de les. In de gang hebben de kinderen een eigen haakje voor
hun jas. Onder de jas kan de tas neergezet worden.
De fruitbakjes, drinken en broodtrommels kunnen in de tas blijven.
Bij het binnenkomen geven de kinderen de leerkracht een hand en
zeggen even ‘goedemorgen’.
Wanneer uw kind aan het eind van de dag met iemand anders mee
naar huis gaat kunt u dit noteren in een schriftje in de klas.
De kinderen gaan op hun eigen stoeltje in de kring zitten en kunnen
een boekje pakken uit de leesmand.

Handige weetjes

Wij vinden het prettig als uw kind;








Zichzelf kan redden: aan- en uitkleden, zelfstandig naar het toilet
(wij plassen zittend op school) en zelf veters kan strikken.
Een hand geeft aan de leerkracht en gedag zegt bij het naar huis
gaan. Kinderen mogen pas naar huis als de leerkracht degene heeft
gezien die het kind op komt halen.
Rustig de dag kan starten. Wilt u de leerkracht spreken? Dit kan in
de ochtend voor hele korte mededelingen en anders kunt u na
schooltijd een afspraak maken met de leerkracht.
Wanneer het jarig is, u een afspraak maakt met de leerkracht
wanneer uw kind het op school kan vieren. Bij het zingen en
trakteren mogen de ouders aanwezig zijn.

Brood en fruit eten
Thematisch werken

Op school eten we rond 10.00 uur uitsluitend groente en/of fruit. Wij
lunchen rond 12.00 uur en eten dan een boterhammetje. Geeft u voor
beide eetmomenten iets te drinken mee zonder prik (het liefst water).

PBS

In de gehele school gedragen de kinderen en de leerkracht zich volgens de
gedeelde waarden van het Positive Behavior Support programma:
veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier. De kinderen worden
beloond voor goed en prettig gedrag middels gekleurde armbandjes die
ingewisseld worden voor een groepsbeloning.

In de kleutergroepen werken wij met thema’s. Via de digiduif houden wij u
op de hoogte van het thema dat wij in de klas behandelen. In de klas
werken wij met de methode Piramide. Dit boek gebruiken wij als
bronnenboek. Om elk thema zo leuk mogelijk in te kunnen richten en de
betrokkenheid van de kinderen te vergroten zullen wij u regelmatig om
hulp vragen (bijvoorbeeld uitstapjes, materialen, hulp in de klas, enz).

