groepsgids

Groepen 1 en 2

Welkom op de Zonnepoort

U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede leerzame en leuke tijd te
geven. In het begin is het voor kinderen en voor u soms even wennen. Het gaat op
school anders dan thuis, op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Om u een indruk te geven wat uw kind zoal doet in de kleutergroepen, krijgt u dit
informatieboekje.
Het boekje is gericht op de groepen 1 en 2. Meer informatie kunt u vinden in de
schoolgids.
Met vriendelijke groet,
Juf Brenda, Juf Saskia en juf Erika.

De Beestenboel

De Vlinderboom

Even voorstellen

Juf Brenda

Juf Erika

Juf Saskia

De Beestenboel 1/2 A juf Brenda en juf Saskia
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

juf Brenda
juf Brenda
juf Brenda
juf Brenda
juf Saskia

De Vlinderboom 1/2 B juf Erika en juf Carla
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

juf Erika
juf Erika
juf Saskia
juf Saskia
juf Erika

Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.30
8.30-14.30
8.30-12.00

Handig om te weten

Inloop
Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. De jassen mogen
aan de kapstok bij de klas van uw kind en de tassen met
drinken en eten in de bakken onder de kapstok. Als u het fijn
vindt kunnen de bekers en broodbakjes in de koelkast in de hal
bij De Beestenboel.
Bij binnenkomst van de klas geeft de leerkracht ieder kind een
hand en wenst ze goedemorgen.
Het doel van de inloop is dat de kinderen zich snel op hun gemak voelen in de klas.
Zij mogen een activiteit kiezen of rustig in de kring gaan zitten met een boekje. Soms
heeft een kind behoefte om samen met de ouder iets samen te doen maar om half
9 start de leerkracht en hebben alle ouders afscheid genomen van hun kind.

Eten en drinken
Elke ochtend om van 10.00 uur tot 10.15 uur is er een fruitkring.
We eten dan een stuk fruit en drinken hoort hier ook bij.
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen wij van 12.00
uur tot 12.20 uur met de kinderen in de klas. De kinderen mogen
hiervoor brood en wat te drinken meenemen. Wij gaan ervan
uit dat de kinderen 2 bekers drinken, één stuk fruit en minimaal
één boterham eten op een dag.

Meebrengkring
Vrijdagmorgen mogen de kinderen iets meenemen van huis.
Het doel van de meebrengkring is dat kinderen gestimuleerd
worden om te praten in de kring. Dit kan zijn: klein speelgoed,
een foto, een mooie steen, een tekening e.d.

Dit ben ik / boekenkring
We starten dit schooljaar met een ‘dit ben ik’ – presentatie.
Dit houdt in dat de kinderen de ‘dit ben ik’-tas mee naar huis
kunnen krijgen en deze tas gaan vullen met spullen die bij hen
horen. Denk hierbij aan: hobby’s, lievelingsspeelgoed,
lievelingsboek, foto’s, spelletje, knuffel, …..etc.
In de kring mag je vertellen over deze spullen en presenteer je
jezelf. Je leert elkaar beter kennen op deze manier en durft jezelf
te presenteren aan anderen in de kring.
Als we allemaal geweest zijn, starten we met een boekenkring.
Dan krijg je de boekentas mee naar huis. Je zoekt thuis een boek
waar je wat over wilt vertellen en dit presenteer je in de kring.
Huisbezoek

De kinderen van groep 2 krijgen een bezoek van de juf!
Zij komt in overleg met ouders op bezoek voor een kop thee
en het kind wil vast graag een korte rondleiding door het huis
geven. Het is een kort bezoek dat hooguit 45 minuten duurt.

Verjaardag
De verjaardag van de kinderen vieren wij graag! Overleg even
met de juf wat een handig tijdstip is. De jarige krijgt een
verjaardagshoed en wordt in de kring toegezongen. Als u het
leuk vindt, bent u van harte welkom om hierbij te zijn. Ook mag
de jarige trakteren. Wij willen u vragen de traktatie zo gezond
mogelijk te houden. Op deze dag kiest de jarige een mooie
kaart uit. Deze kaart wordt in de teamkamer neer gelegd, zodat
de andere juffen en meesters hun felicitatie erop kunnen
schrijven. Aangezien de kinderen niet de klassen rondgaan,
is een aparte traktatie voor de juffen en meesters overbodig.
Met zoveel kinderen is dat voor ons ook gezonder!

Gym
Eén keer in de week gymmen wij in Het Ei (gymzaal Brede
school De Zon, in ons gebouw). Voor de gymles willen wij graag
goed passende gymschoenen op school hebben. Wij verstaan
hieronder soepele gymschoenen die uw kind zelf aan kan doen
(klittenband/ elastiek). De schoenen blijven op school. Iedere
groep heeft zijn eigen gymschoenenbak. Zet u wel de naam
van uw kind in de schoenen? Gymkleding is niet nodig. We
gaan naar de gym in ondergoed. Gymdagen van dit
schooljaar zijn: woensdagochtend en donderdagmiddag.
Eind van de dag
Aan het eind van de dag brengen wij de kinderen naar buiten.
De kinderen wachten bij de juf en geven de juf een seintje
(duim opsteken) als ze papa of mama zien. U mag plaats
nemen achter de rode tegels, zodat de situatie voor ons en de
kinderen overzichtelijk blijft.

Tot slot

We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een duidelijk beeld heeft
gekregen van de gang van zaken bij de kleuters op De Zonnepoort. Het is natuurlijk
altijd spannend en nieuw. Dit geldt voor u als ouder, maar ook voor uw kind. Als er
onduidelijkheden zijn, dan horen we dat graag van u. U kunt de leerkracht altijd
aanspreken na schooltijd. Voor nog meer inhoudelijke informatie verwijzen we u
nogmaals naar de schoolgids.
Een heel fijne tijd gewenst bij ons op school!
Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van de groepen 1 en 2.

