Informatieboekje voor de
kleutergroepen

Beste ouders,
Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep
1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de
kleutergroepen van onze school. In dit boekje leest u veel over groep 1 en 2.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat
het ons dan weten, wij denken graag met u mee!
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd toe bij ons op school.
Leerkrachten van groep 1 en 2

De eerste keer naar school
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij direct na zijn/haar verjaardag voor het
eerst naar school. Als voorbereiding hierop mag uw kind vijf keer komen
wennen. De leerkracht komt ongeveer vier weken van tevoren een kaart
brengen en maakt direct een afspraak voor deze wenmomenten.
Maandag: juf Anne Marie
Dinsdag: juf Anne Marie
Woensdag: juf Annemieke
Donderdag: juf Annemieke
Vrijdag: juf Annemieke

Wilt u ons spreken? Dat kan, maar graag na schooltijd. Vóór schooltijd zijn we
er voor de kinderen, om de overgang van thuis naar school zo fijn mogelijk te
laten verlopen.

Schooltijden
Schooltijden groep 1 en 2:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 14.15 uur
De kinderen mogen ’s morgens vanaf 8.20 uur binnen worden gebracht. Om
8.30 uur beginnen we met de kinderen en is het de bedoeling dat de ouders
het lokaal verlaten.
Om 14.15 uur komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten bij de
ingang van groep 1 en 2.

Dagopening
Iedere dag beginnen we met een spelinloop. Daarna starten we de dag
gezamenlijk in de kring. We beginnen met gebed en het zingen van liederen.
Drie keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Ook herhalen we de
dagen van de week en maken we het kiesbord in orde. De kaartjes voor de
juiste dag, het weer, het seizoen en het dagritme worden opgehangen. In de
kring oefenen we hoe we naar elkaar kunnen luisteren en wachten we op onze
beurt. Iedere maandag halen we zendingsgeld op. Wilt u uw kind een
portemonnee met een klein bedrag meegeven?

Werken/spelen
In de ochtend en ’s middags gaan we werken in verschillende hoeken. Met
behulp van het kiesbord, kiezen de kinderen de hoek waar ze op dat moment
willen werken of spelen.
Er wordt gewerkt aan de hand van een thema. Het thema bevat meestal een
aantal weken. De hoeken zijn hierop aangepast en verplichte en vrije
activiteiten hebben hier allemaal
mee te maken. Een thema kan
iets zijn wat op dat moment erg
in de belangstelling staat zoals
een seizoen, Sinterklaas, Pasen
of een algemeen onderwerp
zoals bijv. het thema de auto, de
baby, de dokter of het
tuincentrum
Kleding
Wilt u ervoor zorgen dat:
• Er een lusje in de jas van uw kind zit
• Er een naam staat in de gymkleding
Wanneer uw kind in verband met regen op laarzen naar school komt, wilt er
dan voor zorgen dat het de laarzen voor het binnenkomen in de groep kan
wisselen voor schoenen?

Eten en drinken
De kinderen mogen ’s morgens iets te eten (wij adviseren iets gezonds) en te
drinken meebrengen naar school. De tas met daarin het eten en drinken kunt u
om de hoek bij de kapstokken zetten. Het eten en drinken voor de lunch mag in
de plastic bak, naast de plank gedaan worden.
Gym
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal
op school. Ze hebben hiervoor gymschoenen en
gymkleding nodig. Dit kan een gympakje zijn of een Tshirt met een korte broek. Wilt u dit in een tas aan de
kapstok hangen? Voor iedere vakantie geven wij de
tas mee naar huis en kan de gymkleding gewassen
worden. Wij gymmen op donderdag. We willen u
vragen om uw kind die dag gemakkelijke kleding en schoenen aan te doen, die
hij of zij zelf aan en uit kan trekken.

Flip de beer voor groep 1 leerlingen
Flip is de knuffelbeer die op school woont. In het weekend is de beer helemaal
alleen en daarom mag hij in het weekend met iemand mee naar huis. Hij gaat
op vrijdag met een kind mee en mag op maandag weer terug naar school.
Iedereen komt een keer aan de beurt om voor de beer
te zorgen. Flip neemt zijn eigen rugzakje met de
benodigde spullen mee. Hierin zit ook het boekje waar
meer uitleg in staat.

Leestas voor groep 2 leerlingen
Voor groep 2 is er de leestas. Deze tas mogen de kinderen op vrijdag mee naar
huis nemen. In de tas zitten twee zelf gekozen boeken om in het weekend te
lezen. Ook zit er een schetsboekje bij om van één boek een tekening te maken.
Op maandag nemen ze de tas weer mee naar school.

Speelgoed-ochtend
De laatste vrijdag van de maand mogen de kinderen speelgoed van thuis
meenemen om daar in de klas mee te spelen. Wilt u er wel op letten dat het
stevig speelgoed is?
Jarig?
Dan mag je trakteren. Als uw kind jarig is,
bent u van harte welkom om dit met ons op
school te komen vieren. Samen maken we
vooraf een afspraak over een geschikte tijd.
Verjaardag vader en moeder
De kinderen mogen op school een feestwerkje
maken voor mama en papa. Wilt u de
verjaardagen invullen op de kalender die op
het whiteboard hangt? Dan zorgen wij dat er
op tijd een cadeautje mee naar huis gaat.

Leerlijnen
Wij gebruiken het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. Daarmee
kunnen wij ons onderwijs beter afstemmen op wat de kinderen nodig hebben
en kunnen wij hun ontwikkeling goed volgen. Wij volgen de ontwikkelingslijnen
voor taal, rekenen, motoriek en spel.

Rapporten
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een
rapport.

Kosteloos materiaal
Dit materiaal is heel fijn om mee te knutselen. Heeft u doosjes, boterkuipjes
kurken e.d. wij vinden het fijn om ermee te knutselen. De kinderen mogen dit
mee naar school brengen. Ook met spullen die u thuis niet meer gebruikt maar
waar de kinderen wel mee kunnen spelen zijn wij blij. Bijvoorbeeld oude kleren,
pannen of kleden zijn leuk voor de verkleedhoek.

Informatie naar ouders
Kalender: Aan het begin van het
schooljaar ontvangt u een kalender
waarop de belangrijkste informatie en
data staan vermeld zoals bijvoorbeeld
vakantietijden, vrije dagen, vieringen
etc.
Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond
gehouden voor alle ouders. U wordt dan uitgenodigd in de klas van uw kind. De
leerkracht vertelt over de werkwijze in de klas, de dagelijkse gang van zaken,
het verloop van bepaalde lessen, etc.
Contactavond: Twee keer per jaar plannen we voor alle groepen een
contactavond. Op deze avond bespreken wij met u de ontwikkelingen van uw
kind.
Natuurlijk kunt u ons tussendoor ook even spreken, maakt u dan na schooltijd
een afspraak.
Maandbrief: U krijgt als ouder iedere maand een maandbrief, hierin staat het
laatste nieuws en de belangrijkste zaken voor de komende maand. De
maandbrief krijgt u via Social Schools, een online omgeving waar informatie en
foto’s van de klas en de school te vinden is. U krijgt hiervoor een mail met
informatie.
Gesprek met de directie: Wilt u een gesprek met de directie, dan kunt u
hiervoor altijd een afspraak maken. De directeur is aanwezig op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Verlofregeling
De leerplichtige leeftijd is 5 jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf die leeftijd
niet zomaar thuis mag houden. De kinderen van 4 jaar zijn dus nog niet
leerplichtig. Uw vierjarige kleuter mag dus thuisblijven als u denkt dat het nodig
is. Dit wel graag overleggen met de leerkracht. Verdere informatie hierover
kunt u lezen in de schoolgids.
Bijzonderheden
Gedurende het schooljaar zijn er ook een aantal terugkerende activiteiten. Dan
kunt u denken aan een excursie, Koningsspelen, lentefeest, schoolreisje of
schoolfeest. Deze activiteiten kunnen wij niet zonder uw hulp organiseren. U
kunt zich als ouder opgeven om te helpen via de vrijwilligerslijst. Dan kunt u
benaderd worden door de leerkracht of een Ouderraadslid om te helpen. Soms
vragen wij via de mail om extra hulp.
Tot slot
We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beter beeld heeft
gekregen over de gang van zaken op onze school. Zijn er nog zaken onduidelijk
dan horen we dat graag. Mocht u nog een goede tip hebben om de informatie
in dit boekje te verbeteren, dan houden we ons van harte aanbevolen.
U krijgt een mail met daarin de inloggegevens voor Social Schools, de app
waarmee wij u op de hoogte van alles wat er in de klas en op school gebeurd.
Het is dus belangrijk om u hierbij aan te melden.
Een fijne start gewenst op de Jorai!

