Basisschool
Op De Horst
Ervaringsgericht Onderwijs
‘Als je mij het laat ervaren, zal ik leren’

Groep 1/2

Informatie voor (nieuwe) ouders
Uw kind komt binnenkort bij ons op school. Als het uw eerste kind bij ons op school
is, zal alles nog nieuw zijn. Wij willen u dan ook graag zo goed mogelijk informeren.
In deze hand-out vindt u puntsgewijs een aantal praktische zaken en inhoudelijke
informatie met betrekking tot groep 1/2.
Praktische zaken:
Ingang kleuters & schooltijden
SocialSchools
Eten en drinken
Schoolbibliotheek
Gymzak
IPC
Verjaardag groep ½
Luizenouder
Wenmomenten

Inhoudelijk:
Kring
Spelen & werken
Buiten spelen
Verjaardag
Zindelijkheid
Huisbezoek
Klassenouders
Koffer en Tas
Flip de Beer

Ingang kleuters & schooltijden
De kleuters verzamelen zich 's ochtend op de grote speelplaats voor de school. Vanaf
8:20 uur zal de juf van uw zoon/dochter buiten staan om de kinderen op te
vangen. Om 8:30 uur zullen wij naar binnen gaan.
Om 10.00 uur hebben we onze fruitpauze en daarna speelkwartier.
Om 12.00 uur gaan we samen ons brood opeten. De kinderen
hebben een half uur om alles op te eten. Wat dan niet op is,
gaat terug mee naar huis. Om 14:00 uur is de schooldag voorbij
en zullen wij op de grote speelplaats weer naar buiten komen.

We leren de kinderen bij de leerkracht te blijven wachten
tot iemand hen komt halen. De kinderen mogen niet alleen
de speelplaats te verlaten. Mocht u een ander kind
meenemen, dan zouden wij u willen vragen dit aan ons te melden.
Alvast bedankt.

SocialSchools
Wij gebruiken het communicatiemiddel SocialSchools. Korte mededelingen of vragen
aan de leerkracht kunnen hiermee gecommuniceerd worden Bijvoorbeeld een bezoek
aan de huisarts of tandarts.

Bijgevoegd in het tasje vindt u meer informatie over
SocialSchools.
Het is de bedoeling dat u zelf een account aanmaakt bij
SocialSchools en ons laten weten dat dit gelukt is.
Wij kunnen dan een koppelcode sturen om u te koppelen
aan uw kind(eren) zodat u de berichten van school kunt
lezen in SocialSchools.

Drinken & fruit eten
In groep 1/2 hebben we om 10.00 uur een fruit- en waterpauze.
U kunt uw kind hiervoor een stuk fruit/groente meegeven of een klein bakje met
fruit/groentestukjes. Tijdens de pauze drinken de kinderen water uit hun eigen beker.
Onze school heeft het vignet voor ‘de gezonde school’. Het is voor
ons dan ook een hele bewuste keuze om alleen fruit/groente te nuttigen
tijdens de pauzes.
Wij willen u vragen om uw kind niet te veel fruit/groente mee te geven.
Voor het fruiteten hebben we ongeveer 15 minuten. Wat over is gaat weer mee naar
huis.
Om 12.00 uur gaan we samen ons brood eten. Dit graag
meegeven in een broodtrommel, het drinken kan in een goed
afsluitbare beker. Graag allemaal voorzien van een naam. Bekers
met bijvoorbeeld melk kunnen ‘s ochtends in de koelkastbak
worden gezet. I.v.m. het vele afval is het meenemen van pakjes
drinken niet toegestaan.

Schoolbibliotheek
Een keer in de week is het bieb-dag!
De kinderen mogen een boek meenemen uit de
schoolbibliotheek. De week erna kunnen ze dit
omruilen voor een nieuw boek.
Om het boek netjes en mooi te houden is het noodzakelijk
om het boek in de biebboekentas te doen. Aan het begin van hun
schoolperiode krijgen de kinderen een grote stoffen schooltas
met een leuke opdruk.

Gymzak
De kleuters spelen dagelijks buiten of in de gymzaal. Voor in de gymzaal zijn dan
makkelijke gymschoenen nodig. Twee keer per week gymmen we met allerlei
toestellen, dan doen we behalve de gymschoenen ook de gymkleding aan. Hiervoor
kunt u een korte broek en een t-shirt mee naar school geven. De school zorgt voor een
gymtas (stoffen tas zonder opdruk) voorzien van naam. Zorg ervoor dat ook de
gymkleding is voorzien van een naam.
De gymtassen gaan voor elke vakantie mee naar huis, zodat alles gewassen kan
worden. Soms is een kind zelfs uit zijn gymspullen gegroeid! Natuurlijk mogen de
spullen ook vaker mee naar
huis genomen worden, maar wilt u ze dan zelf even voor
het weekend komen halen en na het weekend weer
terug komen brengen. Alvast bedankt.
Onze gymdagen zijn: maandag en woensdag.

Zindelijkheid
We hopen altijd dat de kinderen zindelijk zijn als ze bij ons op school komen.
Natuurlijk kan er altijd een ongelukje gebeuren. Hiervoor hebben we reserve-kleding
op school. Als we deze nodig hebben, geven we de vieze kleding in een zak mee naar
huis. We willen u de vragen om de reservekleding weer gewassen terug te geven.
Een eigen reservesetje in de tas is ook altijd goed!
Wanneer kinderen in hun broek gepoept hebben, wordt er naar huis gebeld met de
vraag uw kind op te halen en thuis te verschonen.
Op school hebben wij helaas niet de tijd en de middelen
om het kind dan goed te verschonen. Na het verschonen
thuis kan het kind natuurlijk weer terug naar school komen.

Verjaardag in groep 1/2
Wanneer kinderen 5 of 6 jaar worden zal de verjaardag in de klas gevierd
worden. In overleg met de leerkracht wordt afgesproken wanneer de
verjaardag gevierd wordt.
De jarige mag die dag natuurlijk ook trakteren. We zijn een gezonde school,
dus zien we het liefst een gezonde traktatie!
Een tip: houd het klein en simpel.

Ook de ouders mogen aanwezig zijn bij de verjaardag,
mits uw kind dit graag wil.

Klassenouders
Ieder schooljaar worden er twee klassenouders gevraagd. Aan het begin van het
schooljaar kun je je hiervoor aanmelden. De klassenouders helpen de leerkracht waar
nodig. Dat kan zijn met een activiteit in de groep, maar dat kan ook zijn met het
verzamelen van auto´s voor een uitje. Daarnaast wordt er ook weleens gevraagd om
samen met de klas iets te maken voor een leerling of leerkracht die ziek of jarig is.
Klassenouders in groep 1/2 zijn echt onmisbaar!
Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij aan alle ouders een kleine bijdrage van
€3,- aan de klassenouders te
geven. Met dit geld kunnen zij een kaartje of een
kleinigheid aanschaffen bij een verjaardag, een afscheid, enz.
Voor kinderen die na de kerstvakantie starten vragen
we een bijdrage van €1,50. Alvast bedankt!

Luizenouders
Naast klassenouders vragen we begin schooljaar ook twee luizenouders per groep. In
overleg met de leerkracht wordt er een datum en tijdstip afgesproken wanneer er
gekamd wordt.
De spullen die er voor nodig zijn, zijn aanwezig in de groep.
Mochten er luizen worden geconstateerd wordt dit doormiddel van een SocialSchools
bericht gemeld aan de groep. Mocht je thuis luizen constateren, meld dit dan bij de
leerkracht van de groep of bij onze luizencoördinator Marlijn Peters.

Wennen
Voordat uw kind 4 wordt mag het vijf keer komen wennen. Deze wendagen bespreken
we tijdens het kennismakingsgesprek. U kunt zelf bepalen of uw kind vijf ochtenden
tot 12.00 uur of hele dagen tot 14.00 uur komt. Daarnaast kunt u zelf bepalen hoeveel
dagen in één week. In onderling overleg worden er vijf wenmomenten gepland.
Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn hebben geen wendagen, zij beginnen
meteen na de vakantie!

Kring
In de kring doen we veel verschillende activiteiten. Van rekenen tot voorlezen, van
omkleden voor gym tot fruit eten. De kring is het moment waar we de kinderen
nieuwe dingen aanbieden. Dit kan zijn een nieuwe letter, maar ook een nieuw werkje.
Er zijn verschillende kringen per dag. Hieronder nog een kleine opsomming van alles
wat terugkomt in de kringactiviteiten; taalactiviteiten en rekenactiviteiten, IPC, drama,
SEO (sociaal emotionele ontwikkeling), liedjes aanleren, zingen, voorlezen, vertellen,
werkjes aanbieden, omkleden voor gym, fruit eten, educatieve programma’s kijken
(bijvoorbeeld Koekeloere), verjaardag, enz.
Kinderen nemen graag iets mee naar school om dit te
laten zien. Wij hebben de afspraak dat de kinderen geen
spullen van thuis mee mogen nemen, mits het voor het
Letter-en/of thematafel is. We vinden het namelijk
zonde als eigen spullen van de kinderen kapot zouden gaan.

Spelen & werken
Per dag hebben we twee of drie werkmomenten. Hiervoor werken we met het
Digikeuzebord. Op het digikeuzebord staan de verschillende werkjes waaruit de
kinderen mogen kiezen. Naast de werkjes uit de kast kunnen de kinderen ook kiezen
uit verschillende hoeken.
Soms mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen gaan doen en soms kiest de
leerkracht.
Als uw kind in groep 2 zit krijgt het voor het eerst een aantal verplichte werkjes. Denk
hierbij aan het werken in een letterboekje en het contractwerk in het blauwe boekje.
In het blauwe boekje staan allemaal groep 2 werkjes.
De kinderen plannen op het digikeuzebord zelf in wanneer zij
deze werkjes gaan maken en bepalen meestal ook zelf
welk werkje uit het blauwe boekje ze gaan doen.

Buiten spelen
Naast de werkmomenten hebben we ook verschillende speelmomenten per
dagdeel. We proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan, zodat de kinderen écht
even een frisse neus kunnen halen.
Aangezien het weer nogal wisselend is, willen wij u vragen om uw kind te kleden
op het weer.
Een jas is misschien niet altijd nodig, maar wel handig als het onverwachts toch iets
kouder blijkt te zijn. Dit geldt in de winter ook voor mutsen, handschoenen en
sjaals.
Het hoeft niet perse aan, maar het kan wel!
Ook hierbij vragen we om de spullen te voorzien van een naam.

IPC
Het International Primary Curriclum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs
(groep 1 t/m 8). Er wordt in de klas gewerkt met thema’s. De thema’s omvatten de
vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming.
Het kleutergedeelte heet hierbij Early Years en de rijke leeromgeving staat hierbij
centraal. Er wordt gewerkt rondom speelleerplaatsen zoals centrale themaplaats,
huisplaats, bouw- en constructieplaats, ontdekplaats, zand- en waterplaats,
informatieplaats en atelier.

Zie voor meer informatie de site:
https://ipc-nederland.nl/search?q=early%20years

Huisbezoek
Wat kunt u verwachten van ons huisbezoek?
We komen gezellig even op de koffie! Het huisbezoek is echt gericht op uw kind. We
komen maximaal een uurtje op bezoek om even gezellig te kletsen. Uw kind mag alles
laten zien wat hij/zij graag wil laten zien. Door middel van dit huisbezoek hopen we
een nog sterkere band te krijgen met het kind en er achter te komen wat er allemaal
leeft bij uw kind. Daarnaast kunnen we bij het vertellen in de kring ook gemakkelijker
doorvragen of ons beter inleven, aangezien we weten hoe de thuissituatie eruit ziet.
(Is er bijvoorbeeld een huisdier, een nieuwe slaapkamer, de verzameling tractors of
knuffels?)

Wanneer en hoe laat?
Huisbezoeken worden ingepland buiten schooltijd. Het is de
bedoeling dat u zelf bij ons komt om een afspraak te maken
voor een huisbezoek. Neem uw agenda mee en spreek ons
gerust voor of na schooltijd aan.

Tas en Koffer
Boekenkringtas / Dit ben ik Koffertje
Om kinderen te leren vrij te praten in de kring, werken we in groep 1 met het ‘Dit
ben ik koffertje’ en met groep 2 met de ‘Boekenkringtas’.
Zowel in het koffertje als in de boekenkringtas zit een uitlegformulier
voor ouders/verzorgers.
•

Bij de Boekenkring draait het om het favoriete boek van het kind. Aan de hand
van een boekbespreekbladzijde wordt thuis samen met het kind het boek
besproken. In de boekenkring wordt (eventueel met hulp van de leerkracht) het
boek besproken en het verhaal kort naverteld.

•

Bij het ‘Dit ben ik koffertje’ draait alles om het kind. Aan de hand van een soort
vriendenboekbladzijde wordt thuis samen met het kind beschreven wat hij/zij
allemaal leuk vindt. Er mogen ook favoriete spullen en/of een paar foto’s in het
koffertje meegenomen worden. In de kring wordt het samen besproken en
bekeken.

Flip de Beer
Flip de Beer is de grootste vriend van groep 1/2. Flip
is een knuffel die woont in groep 1/2. Hij maakt alles
mee wat de kinderen ook beleven in de groep
en wordt gezien als één van hen.
Flip de Beer gaat uit logeren bij ieder kind uit de klas.
Flip logeert twee nachtjes bij iemand thuis en komt
dan weer mee naar school. Dan mogen de kinderen
in de kring vertellen wat ze allemaal
hebben gedaan. Flip heeft een rugzak waar alles in
zit.
Om ons op de hoogte te houden van Flip zijn
avonturen,
willen wij vragen om foto’s te maken en deze te
delen
via SocialsSchools. Deze kunnen we dan samen
bekijken.

Liefs uit groep 1/2
Wij hopen u voldoende op de hoogte te
hebben gebracht
Mocht u naar aanleiding van de PowerPoint nog
vragen hebben horen wij deze graag.

Leerkrachten groep 1/2
Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers
Daphne Laukens, Selma Debats
Tineke van Kesteren en Marlijn Peters

