Informatie groep 1 en 2.
Een dag in de kleutergroep…..

Het begin van de dag.
We beginnen ’s ochtends om 8.30 uur. Uw kind mag vanaf 8.20 uur in de klas
worden gebracht. Om 8.30 uur gaat de bel en wordt de deur dichtgedaan. Als
de klassendeur dicht is, dan graag afscheid nemen van uw kind op de gang en
het kind zelf naar binnen laten gaan.
De ochtend kring.
In de ochtend kring hebben we een vast ritme:
- namen opzeggen en goedemorgen wensen
- kijken welke dag het is, de dagen van de week zingen, de datum en het
seizoen benoemen
- vertellen
- bidden, bijbelvertelling, bijbelse liedjes zingen
- uitleg van het knutselwerkje en/of kiezen uit de kast
Op maandag mag uw kind zendingsgeld meenemen. Wij sparen per periode
voor een ander doel. Deze doelen worden in de nieuwsbrief vermeld.
Knutselen, werken en spelen.
Knutselen : de kinderen maken knutselwerkjes die passen bij het thema.
Werken : de kinderen kiezen spelletjes uit de kast en spelen met deze
ontwikkelingsmaterialen.
Spelen : jonge kinderen leren veel van spelen, het is erg belangrijk voor hun
ontwikkeling! Bij het spelen maken wij gebruik van een keuzebord. Ieder kind
heeft een eigen symbool-kaartje. Dit kaartje hangt het kind bij de activiteit die
hij/zij wil doen.

Thema en lettertafel.
Wij werken met thema’s. Een thema duurt ongeveer 3 weken.
Vaak ontvangt u aan het begin van een thema een informatiebrief. Hierin kunt
u lezen wat er binnen het thema aan de orde komt en wat u thuis met uw kind
kunt doen.
In de klas is een thema-tafel met materialen die aansluiten bij het thema. Op
deze manier breiden de kinderen hun woordenschat uit.
Bij elk thema staan 1 of 2 letters centraal. De aangeboden en nieuwe letters
hangen aan een lijn boven de tafel. De kinderen mogen van thuis een voorwerp
meenemen dat met die letter begint. Het is hierbij belangrijk dat u de letter
niet benoemt zoals in het alfabet, maar als klank!!
Kring.
In de kring besteden we dagelijks aandacht aan een reken- en een taalactiviteit.
Er wordt ook iedere dag voorgelezen. Voorlezen is erg belangrijk voor de
taalontwikkeling van jonge kinderen.
Verder besteden we in de kring aandacht aan de sociaal emotionele
ontwikkeling (methode Kanjertraining), muziek, drama etc.
Eten en drinken.
De kleine pauze is meestal rond 10.15 uur. U kunt uw kind iets te drinken en te
eten (fruit of een koekje, geen snoep) in een tas aan de kapstok meegeven .
Buiten spelen.
We spelen regelmatig buiten. Daarom is het verstandig om uw kind altijd een
jas mee te geven naar school. Ook in de winter spelen we buiten, bij koud weer
zijn handschoenen, sjaal en muts geen overbodige luxe!
Bewegingsonderwijs.
We proberen 1 a 2 keer per week te gymmen. Tijdens de gym hebben de
kinderen gymkleding en gymschoenen aan. Graag kleding die het kind zelf aan
en uit kan trekken. U kunt de kleding in een tas doen. De tas blijft op school. De
tassen zitten in een grote bak bij de kapstok.
Een paar keer per jaar (meestal voor een vakantie) geven we de gymtas mee
naar huis. U kunt de kleding dan wassen en controleren of de maat nog juist is.
Kalender.
Bij de klasdeur hangt een kalender. Hier mag u de verjaardagen van papa,
mama, opa’s en oma’s opschrijven. Uw kind maakt dan een tekening of
kleurplaat voor de jarige.

Luizencontrole.
Regelmatig vindt er op school een luizencontrole plaats. Dit gebeurt meestal in
de week na een vakantie. Om risico op verspreiding te voorkomen, moeten de
kinderen een luizencape gebruiken. De luizencape kunt voor €2,50 kopen op
school.
Schatkist, Cito en Kijk.
Wij gebruiken voor de thema’s de methode Schatkist.
In groep 1 en 2 worden ook Cito toetsen (taal en rekenen) afgenomen. Dit
gebeurt 2 keer per jaar, in januari en in juni.
Wij gebruiken het kleuterobservatie en registratie-systeem van Kijk. De
kinderen worden geobserveerd met behulp van ontwikkelingslijnen.
Plakboek en rapport.
Bij ieder thema plakken we 1 knutselwerkje in een plakboek. Dit is aan het eind
van de kleuterperiode een leuke en waardevolle herinnering!
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport
Weektaak groep 2.
Vanaf de herfstvakantie werken de kinderen van groep 2 met een weektaak. De
weektaak bevat werkbladen op het gebied van voorbereidend schrijven, taal en
rekenen. De kinderen moeten hierbij ook een bepaald spel doen. Dit zijn
opdrachten ter voorbereiding op groep 3.
Belangrijke tips voor thuis :
*benoem letters als klanken
*benoem plus als “erbij” en min als “eraf”
*gebruik als uw kind gaat schrijven de juiste letters en cijfers

Overblijven.
U krijgt een aparte brief met informatie over het overblijven.
Als uw kind overblijft, kunt u de broodtrommel en het drinken in de mandjes
op de kast in de gang zetten. Zo is het voor de kinderen (en voor de juf)
duidelijk wat voor de kleine pauze en het overblijven is.
Afvalvrije school.
De Immanuelschool is een gecertificeerde afvalvrije school. Wij scheiden het
afval zo goed mogelijk, waardoor het restafval flink wordt teruggedrongen. Het
gescheiden afval wordt niet meer gezien als afval, maar als grondstof.
Wij hopen dat u ons daarbij helpt, door zo min mogelijk verpakkingsmateriaal
bij het eten en drinken mee te geven. U kunt hierbij denken aan het gebruik
van een broodtrommel, een fruitbakje en drinkbekers.
BasisOnline Ouderportaal.
Wij maken gebruik van het BasisOnline Ouderportaal. Dit betekent dat (bijna)
alle informatie voor ouders digitaal via dit portaal verzonden wordt.
U krijgt een brief met instructies hoe u zich kunt registreren voor het
ouderportaal.

Er gebeurt veel in een kleutergroep! Als u vragen heeft, kunt u altijd bij ons
langs komen (het liefst na schooltijd).
Met vriendelijke groeten,
Marianne Karelse en Carlinda van Rijswijk.

