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Aanvangstijden
De kinderen verzamelen zich bij de achterdeur van hun eigen klaslokaal.
De leerkrachten staan vanaf 08.05 uur klaar om de kinderen op te vangen.
We beginnen de les om 8.15 uur met de inloop.
Om 14.00 uur worden de kinderen door de leerkracht naar het hek gebracht.
BSO
De kinderen die opgehaald moeten worden door de verschillende opvangorganisaties
wachten vanaf 14.00 uur in de daarvoor aangewezen lokalen.
Groep 1/2A: Speel@home
Groep 1/2B: Woldkasteel
Groep 1/2C: Jabadoe
Wilt u de BSO- dagen doorgeven aan de groepsleerkrachten?
Dagkleuren
Wij werken met de Dalton dagkleuren en zingen er een liedje bij.
Maandag is de groene dag.
Dinsdag is de gele dag.
Woensdag is de paarse dag.
Donderdag is de oranje dag.
Vrijdag is het de blauwe dag, speelgoeddag, de kinderen mogen deze dag speelgoed mee
van huis meenemen.
Zaterdag is de roze dag en zondag is de rode dag.
Eten en drinken
Het is fijn dat er meegewerkt wordt om het drinken (weer) in bekers te doen met het oog op
de overvolle containers en dus afvalberg. Denk er wel aan de deksels er goed op te draaien,
want hierdoor ontstaat er nog weleens lekkage. Daarnaast is het prettig om overal een naam
op te zetten: op de tassen, bekers, deksels en bakjes. Wij streven ernaar dat kinderen een
gezonde pauze hap meenemen. Daarbij kunt u denken aan fruit, rozijnen, noten, wortels,
komkommer enzovoort.
Groepssamenstelling
Dit schooljaar starten wij met 3 kleutergroepen.
- Groep 1/2A heeft juf Bertha en juf Zanneke
- Groep 1/2B heeft juf Ingrid
- Groep 1/2C heeft juf Jeanette
Gym
Het is de bedoeling dat uw kind gymschoenen met een stroeve zool heeft, die hij/zij zelf
aan en uit kan doen. Dit kunt u proberen bij de aankoop van de gymschoenen. De
gymkleding kan bestaan uit een t-shirt en een korte broek, die de kinderen gemakkelijk zelf
aan en uit kunnen doen. We willen op maandag graag de gymkleren op school hebben, bij
voorkeur in een stoffen tas. Zo kunnen we bij slecht weer ook op andere dagen gymmen.
Op vrijdag gaat de gymtas mee naar huis zodat de kleren gewassen kunnen worden.
Er blijven nogal eens gymkleren / schoenen liggen. De oplossing is de naam van uw kind
erin te zetten, dat maakt het vinden van de eigena(a)r(es) makkelijker.

ICT
De communicatie tussen school en ouders vinden wij erg belangrijk. In deze tijd des te meer.
Daarbij is ons doel alle ouders zo goed mogelijk te betrekken bij de verschillende activiteiten
van onze school. Daarbij moeten we rekening houden met de privacywetgeving. Daarom
gaan wij gebruik maken van het platform ‘Social Schools 3.0’. Met het idee om nog
gestroomlijnder met u te communiceren.
Wat is nu Social Schools?
Social Schools is een communicatieplatvorm, dat lijkt op een combinatie tussen Whatsapp
en Parnassys, waarmee we u op de hoogte kunnen houden via tekst, foto en film van
bijvoorbeeld: • Inhoudelijke en leuke updates uit de klas; • Persoonlijke berichten van de
leerkracht; • Maandelijkse nieuwsbrief; • Het inschrijven op oudergesprekken.
Social Schools kunt u installeren op uw telefoon of tablet. Daarnaast kunt u ook gebruik
maken van de website (app.socialschools.eu) om in te loggen. Aan u de keus.
Wanneer uw kind 4 wordt krijgt u een koppelcode waarmee u zich kan aanmelden.
Hierdoor heeft u toegang tot Social Schools en ziet u uw kind(eren) met bijbehorende
groepen. Er zijn vele mogelijkheden met deze app. Te veel om nu uit te leggen, maar klik
thuis eens op de verschillende menu’s. U kunt Social Schools aanpassen aan uw eigen
voorkeuren.
Wanneer u nog vragen heeft over Social Schools, dan kunt u een mail sturen naar
wolter.delange@stichtingopkop of naar rene.jansen@stichtingopkop.nl
Ouderportaal van Parnassys
Onze school werkt met Parnassys. Dit is een informatiesysteem waarin wij alle informatie
over uw kind verwerken. Wanneer u uw kind inschrijft op School B krijgt u vanzelf een
gebruikersnaam toegezonden waarna u zelf een wachtwoord kunt aanmaken. Wanneer dit
alles gelukt is kunt u de resultaten en gespreksverslagen e.d. inzien van uw kind. Bewaart u
deze inlog goed?! Bent u hem onverhoopt toch kwijt, mailt u dan even naar
directie@schoolb.nl. Dan zult u een nieuw mailtje ontvangen.
Jarige juffen
De verjaardag van de juffen en meesters wordt gezamenlijk op school gevierd en de
kinderen krijgen daarvoor een uitnodiging. De kinderen mogen op deze dag verkleed komen.
Klassenassistenten en stagiaires
Het kan zijn dat er een stagiaire bij een van ons in de groep komt. Wanneer er iemand komt
stage lopen, wordt u hierover geïnformeerd in de nieuwsbrief.
Krant in de klas
Op woensdag -en vrijdagochtend is het krantendag voor de groepen 1-2B en 1-2C. Groep
1-2A doet dit op dinsdag en donderdag. Op deze dagen mogen de kinderen vertellen over
een foto uit de krant die ze zelf hebben meegenomen. Het kind heeft daar met de ouder of
verzorger over gesproken.
Er wordt een lijst gemaakt en deze krijgt u via Social Schools. Hier staat op wanneer uw kind
aan de beurt is en wat er verwacht wordt. U kunt deze datum meteen op de kalender
schrijven of in uw agenda.
Letters aanleren
Op school bieden wij de letters aan met de methode van Jose Schraven. Letters worden
aangeleerd met een klankgebaar erbij. In de groepen 1 krijgen de kinderen letters
aangeboden en in de groepen 2 worden deze herhaald en komen er nieuwe letters bij.
In de kleuternieuwsbrieven worden de letters vermeld die aangeleerd gaan worden. We
kunnen de gebaren niet goed duidelijk in genoemde nieuwsbrief zetten. Als u het
klankgebaar bij de aangeboden letter wilt zien en uw kind kan dat nog niet goed duidelijk
maken, vraagt u het dan even aan de groepsleerkracht.

Lunch
De kinderen van groep 1 en 2 eten tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Tijdens het eten zitten de
kinderen aan een tafel.
Eten en drinken dat niet op is gaat mee naar huis, zodat u weet wat uw kind
gegeten/gedronken heeft. Wij verwachten dat het lunchpakket gezond eten bevat en
(eventueel) een gezond extraatje.
Maatjes
Wij werken op School B met maatjes. De leerkracht kiest meestal de maatjes, soms mogen
de kinderen ook hun eigen maatje kiezen. Maatjes hoeven geen vrienden te zijn, maar lopen
naast elkaar in de rij, doen zo af en toe samen een opdracht en helpen elkaar waar kan.
Na ongeveer 6 weken wisselen wij van maatje.
Mededelingen
Via Social Schools kunt u een korte mededeling voor de leerkracht schrijven. Bijvoorbeeld
wanneer een kind naar de tandarts moet of door iemand anders wordt opgehaald. Dit wordt
door de leerkracht gelezen zodra zij op school is.
Kinderpodium
Op onze school hebben wij de traditie dat de kinderen één keer per jaar optreden met hun
eigen groep. Dit doen ze in de gemeenschapsruimte van de school. De optredens duren
meestal 20 minuten. U krijgt hiervoor een uitnodiging.
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag: 08.15u – 14.00 uur
Woensdag en vrijdag
: 08.15u - 12.00 uur
Schrijfonderwijs
“Mijn kind wil graag schrijven, hoe kan ik het beste de letters aanleren?”
Dit is een vraag die ons regelmatig gesteld wordt. Een antwoord is niet zo makkelijk. In ieder
geval is het heel belangrijk dat het kind het potlood goed vasthoudt. Hierbij een aantal
adviezen: kinderen moeten niet te snel met schrijven beginnen, de fijne motoriek moet goed
ontwikkeld zijn, rem kinderen niet af, corrigeer op een vriendelijk manier de penhouding.
Op school gebruiken we normale, dunne potloden. Dit is om de goede potloodgreep aan te
leren. De potloodgreep is als volgt: het potlood moet als het ware balanceren in het kuiltje
van je hand, tussen de duim en wijsvinger. De duim en wijsvinger houden het potlood aan de
bovenkant vast en de middelvinger ondersteunt het aan de achterkant. Niet te laag,
ongeveer 2 cm vanaf de punt.
Als het kind dat onder de knie heeft kan het de letters natekenen. We leren de kinderen niet
schrijven, dat leren ze in groep 3. Ze leren daar schrijven met de methode ”Schrijven in de
basisschool”. We letten erop dat het woord van links naar rechts wordt getekend en dat de
letters van boven naar beneden gaan. Er zijn (linkshandige) kinderen die een periode in
spiegelbeeld schrijven, de ervaring is dat dit weer over gaat.
We tekenen de volgend kleine letters, de losse letters:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
De letters worden fonetisch uitgesproken dus zoals ze in woord klinken. De /b/ wordt dus
uitgesproken als /bu/, de /r/ als /rrr/ en de /s/ als /sss/ enzovoort.
We gebruiken de volgende cijfers:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Speelgoeddag
De vrijdagen voor een vakantie is het speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed van
huis meenemen om mee te spelen. Wij willen agressief spelgedrag zoveel mogelijk
voorkomen. Speelgoed dat kan leiden tot dat spelgedrag (geweren, waterpistolen, zwaarden,
tankauto’s etc) graag thuis laten. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het speelgoed
wat ze mee nemen .Wanneer kinderen iets gekregen hebben n.a.v. een verjaardag of iets
dergelijks, mogen ze dat natuurlijk ook op andere dagen laten zien.
Vader- en moederdag
Zoals in de schoolgids staat vermeld maken wij geen moederdag en vaderdag cadeautjes.
Wanneer kinderen iets voor een verjaardag van hun vader of moeder willen maken mag dat
altijd. We bespreken dan met het kind wat het wil maken voor de jarige. Voor de opa’s,
oma’s, broertjes, zusjes enz. maken de kinderen een tekening. U kunt dit via Social Schools
kenbaar maken.
Verjaardagen van de kinderen
De verjaardagen worden op school gevierd door te zingen voor de jarige. Het kind mag
trakteren (lollies en snoep zijn ongewenst). We hanteren nog steeds de corona afspraken
t.a.v. de traktaties. Dat betekent dat de traktaties verpakt moeten zijn. De leerkracht maakt
van de jarige wat foto’s en verstuurt dit via Social Schools. De jarige mag ook naar de
leerkrachten van de andere kleutergroepen. De kinderen krijgen een verjaardagshoed en
mogen een kaart uitzoeken. Wij willen graag dat kaartjes voor feestjes thuis, buiten schooltijd
uitgedeeld worden. Er zijn namelijk kinderen die niet of nauwelijks uitgenodigd worden en dat
is voor het betreffende kind niet leuk. Wilt u aan het begin van het nieuwe schooljaar
doorgeven of uw kind ergens allergisch voor is?
Voor het eerst naar school
Als uw kind komt wennen, bent u natuurlijk benieuwd hoe het is gegaan. Loopt u dan naar de
leerkracht bij het naar buiten gaan.
Vrije dagen
Komend schooljaar hebben wij verschillende vrije dagen gepland naast de vakanties. Het
vakantierooster en de vrije dagen kunt u terug vinden in de jaarkalender. De onderbouwvrije
dagen zijn op een vrijdag.
Als u verlof aan wilt vragen, hangen er naast het prikbord in de grote hal verlofformulieren.
Ook wanneer uw kind nog geen 5 jaar is, vragen wij u om een formulier in te vullen.
Ziekmelding
Als een kind niet op school kan zijn of ziek is, laat u dat ons dan z.s.m. weten. Via Social
Schools kunt u uw kind ziek melden.
Wij hopen dat deze informatie duidelijk is en veel vragen wegneemt. In combinatie met de
nieuwsbrief (op de website), de maandelijkse kleuternieuwsbrief, de schoolgids en de
activiteitenkalender komt u vast een heel eind.
Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

Vriendelijke groeten,
Bertha Groen en Zanneke Hassing 1/2 A
Ingrid Adema 1/2 B
Jeanette Perquin 1/2 C

