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Beste ouders,
Wij zijn de juffen van groep 1 en 2.
In de groep 1 staat juf Marie – Thérèse van maandag t/m
donderdag.
In groep 2 staan juf Ulrike (maandag, dinsdag, woensdag) en juf
Diana (op donderdag en vrijdag).
In deze folder willen wij u graag vertellen wat er in de groepen 1
en 2 aan bod komt, op welke manieren kinderen de lesstof tot
zich kunnen nemen en hoe we omgaan met verschillen.
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Marietherese.cremers@movare.nl

Diana.welman@movare.nl

Ulrike.janssen@movare.nl
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Binnenkomst en ophalen
De kleuters zijn welkom in het lokaal 's ochtends vanaf 8.30 uur.
Om 8.40 uur is het de bedoeling dat u het lokaal verlaten heeft
en gaat de leerkracht met de kinderen aan het werk (i.v.m.
Corona is dit voorlopig niet toegestaan). Wilt u, wanneer uw
kind ziek is, dit voor schooltijd aan school doorgeven. Dit kan
telefonisch, via Parro of per mail.
De jassen worden opgehangen aan de haakjes. Tassen hangen
aan de kapstok of staan op het rekje.
Kinderen mogen bij binnenkomst een boekje lezen of er staat
een werkje op de tafel. U bent dan in de gelegenheid om korte
mededelingen (artsenbezoek, door een ander opgehaald
worden, overblijven) aan de leerkracht door te geven. Voor een
gesprek kunt u een afspraak maken en dit zal na schooltijd
plaats vinden.
U kunt uw kind ophalen bij de poort van de onderbouw. De
leerkracht loopt met de kinderen naar de poort.

Kleine pauze
’s Ochtends wordt in een rustmoment
iets gegeten en gedronken. Wilt u
s.v.p. iets kleins te eten meegeven,
bijvoorbeeld een biscuitje, ontbijtkoek
of een stukje schoongemaakt fruit. Wilt u het drinken in een
pakje of beker meegeven en voorzien van de naam van uw kind.
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Overblijven
Wilt u uw kind laten overblijven dan kan dat tegen een
vergoeding. In de school kalender staan het bedrag en
rekeningnummer vermeld. Voor kinderen die later instromen
wordt het bedrag voor de rest van het schooljaar berekend.
Kinderen nemen zelf eten en drinken mee.

Bewegingsonderwijs
De kleuters kunnen elke dag gebruik
maken van de gymzaal. Zij gymmen in
hun ondergoed. Gymschoenen zijn
verplicht. Wilt u uw kind gymschoenen
meegeven met elastiek of klittenband en
voorzien van de naam van uw kind.
In de gymzaal worden afwisselend gymlessen gegeven,
spelletjes gedaan of vrij gespeeld.

Verkeersonderwijs
De kleuters werken jaarlijks aan het thema verkeer. Dit jaar
komt dit aan bod tijdens de Kinderboekenweek. Hier komen
ook de klassenregels aan bod.
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Vreedzame school
De Vreedzame School is een methode die we
gebruiken om de sociale redzaamheid van de
kinderen te verbeteren.
De Vreedzame school beschouwt de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een
stem krijgen en waarin kinderen leren wat het
betekent om een "democratisch burger" te zijn: open staan
voor het belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de
leefgemeenschap.
De lessen zijn verdeeld over zes blokken:
1. We horen bij elkaar (groepsvorming en een positief sociaal
klimaat).
2. We lossen conflicten zelf op (conflicthantering).
3. We hebben oor voor elkaar (communicatie).
4. We hebben hart voor elkaar (gevoelens).
5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid).
6. We zijn allemaal anders (diversiteit).
Spelen en leren, spelend leren.
Wij werken op onze school met de methode “Speelplezier”
Deze methodiek bestaat uit een aantal terugkerende
leerroutines:
1. Demonstratie spel
2. Woordbeeldactiviteit
3. Gezamenlijk spel
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Daarbij komen de kinderen een keer in de week bij de
leerkracht voor de begeleide spelactiviteit.
De ontwikkeling van de spelactiviteiten wordt bijgehouden in
een groeiwijzer waarin de niveaus duidelijk zijn aangegeven.
In de kleutergroep werken we volgens thematisch onderwijs. Er
wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende
ontwikkelingsgebieden:
- Taalontwikkeling.
➢ Kritisch luisteren
➢ Fonetisch bewustzijn
➢ Klank/rijm
➢ Analyse/synthese
➢ Eerste/laatste letter
➢ Woordenschat
- Rekenontwikkeling
➢ Rekenbegrippen (bijvoorbeeld
lang/kort, voor/ achter etc.)
➢ Tellen en getalbegrip
➢ Meten (o.a. tijdsbesef, meten van
lengtes/inhouden etc.)
➢ Meetkunde
- De sociaal-emotionele ontwikkeling
➢ Sociaal contact met de leerkracht
➢ Sociaal contact met medeleerlingen
➢ Zelfstandigheid
➢ Welbevinden
➢ Omgaan met teleurstellingen
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- Motorische ontwikkeling
➢ Grote motoriek à coördinatie bij lopen, klimmen, gooien
en vangen
➢ Kleine motoriek à knippen, pengreep, kralen rijgen,
strikken etc.
- De muzikale ontwikkeling
➢ Zingen
➢ Bewegen
➢ Lezen en noteren
➢ Luisteren
➢ Muziek maken

Bij dit alles wordt veel gebruik gemaakt van in de groep
aanwezige speelhoeken en het ontwikkelings- en
constructiemateriaal. Verder gebruiken we nog de methodes:
Met sprongen vooruit (Rekenen) en Schrijven in de Basisschool.

Belangrijke facetten van ons onderwijs
Wij stimuleren verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, en
samenwerkingen door middel van:
- Het werken met een planbord.
- Uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig werken.
- Werken met symbolen/dagritmekaarten.
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Verjaardag
Het kind mag op zijn of haar verjaardag
trakteren. De voorkeur gaat uit naar iets
gezonds. De traktatie moet verpakt zijn en
niet worden genuttigd op school. Beslist
geen lolly's of kauwgum. We vieren de
verjaardag meestal een half uur voor het
einde van de dag. De kinderen mogen de
groepen 1 t/m 4 langs gaan.

Vrije dagen
I.v.m. de leerplichtwet dienen vrije dagen aangevraagd te
worden door middel van een formulier dat u bij de directie kunt
vragen.

Cito-toetsen
Tweemaal per jaar worden de kleuters getoetst (vanaf het
moment dat uw kind een half jaar onderwijs heeft genoten).
Het betreft de toetsen:
- Taal voor kleuters
- Rekenen voor kleuters
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Oudergesprek
Drie keer per jaar zijn gesprekken gepland:
- Oktober/november, het keerom gesprek (van tevoren krijgt u
een vragenlijst mee naar huis, deze moet u invullen en dan
meenemen).
- Februari, in dit gesprek wordt de vordering van uw kind
besproken en wel aan de hand van de speelplezier vorderingen
en de cito uitslagen.
- Juni/ Juli, eind gesprek deze is alleen op uitnodiging van de
leerkracht. Ook mag u als ouder een gesprek aanvragen.

Veiligheid
Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij u bij het brengen
en halen van uw kind niet met de auto in de Merwedestraat te
komen.
U kunt parkeren in de Van der Scheurstraat en de Waalstraat.
Beter is nog om te voet of met de fiets te komen.
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Contact
Wij vinden het zeer belangrijk om een goed contact met u te
onderhouden over het welbevinden en de resultaten van uw
kind. Wij hopen daarom ook dat, mocht er iets zijn, u ons dit
toevertrouwd zodat we het samen kunnen oplossen in het
belang van uw kind.
Er zijn meerdere momenten en mogelijkheden om elkaar te
spreken:
-

De inloop en na schooltijd
Een gesprek op verzoek van u of ons
Oudergesprek
Telefonisch (045-5720994)
Via mail

Om ouders op te hoogte te houden van activiteiten in de groep,
maken we gebruik van Parro.
Hiermee kunnen we ook ouder vragen voor hulp. En via deze
weg worden ook uitnodigingen gestuurd voor gesprekken.
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