Introductiebrief kleuters 2019 - 2020
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 en groep 2,
Welkom in het nieuwe schooljaar 2019-2020!
Voor u ligt onze introductiebrief, vol met afspraken zoals wij die wij hanteren in
onze kleuterklas.
Voor de ouders die al wat langer meedraaien met onze kleutergroep zal een
gedeelte bekend zijn, maar een aantal zaken zullen anders gaan dit jaar.
Hebt u vragen, stel ze gerust.
Wij gaan er samen een leerzaam en mooi jaar van maken!
Fruit eten
Bij binnenkomst graag de rugtassen in de daarvoor bestemde bakken leggen.
Wij eten om tien uur fruit en dan drinken we wat met de kinderen. Samen fruit
eten is gezellig en gezond.
Lunch
Wij lunchen rond twaalf uur met de kinderen. De kinderen eten dan een broodje
en wat drinken. Een vriendelijk verzoek om de bekers niet te vol te doen. Op
dinsdag worden er tosti’s gebakken.
Hulpjes
Iedere dag hebben de leerkrachten twee hulpen. De hulpen starten ’s morgens
met de kalender in orde maken. Verder mogen zij o.a. naast de leerkracht zitten,
vooraan in de rij lopen, tassen en andere zaken uitdelen.
De kinderen van groep 2 hebben daarnaast nog een taakje om samen met elkaar
de klas netjes te houden.
Meebrengen van spullen
Wij stimuleren het niet om spullen van huis mee te nemen. Mocht een kind toch
wat meegenomen hebben, wordt dit bewaard in de spulletjesbak.
Natuurlijk is er altijd ruimte voor een diploma of medaille!
De vrijdag voor iedere vakantie zijn de spullen van harte welkom en dan gaan we
er uitgebreid aandacht aan besteden.
De eigen fiets, step, skelter of ander rollend materieel mag altijd mee op vrijdag
als het lekker weer is. Dan oefenen we spelenderwijs verkeerssituaties.

1
.

Introductiebrief kleuters 2019 - 2020
Gymnastiek
De gymnastieklessen worden gegeven op maandag en donderdag. De gymkleren
kunnen in een tas in de groene bak gelegd worden. Graag een naam op de tas
en in de schoenen zetten.
We gymmen in een sportbroekje en shirt en dragen gymschoenen in verband met
de hygiëne en voor de veiligheid.
Voor elke vakantie kunt u de gymtas mee naar huis nemen om de kleren te
wassen en om te controleren of de schoenen nog wel passen.
We verwachten dat de kinderen zichzelf (m.u.v. hele lastige kledingstukken)
kunnen omkleden.
Kinderen die niet kunnen veteren graag schoenen met klittenband meegeven!
Jarig
Wilt u op tijd aangeven wanneer uw jarige job/jet trakteert?
Wij starten met 15 kinderen in de groep.
Uitnodigingen graag buiten school organiseren.
Zindelijk
Als een kind op school komt, moet het zindelijk zijn.
Heeft uw kind toch nog wel eens een ongelukje, wilt u dan altijd zorgen dat er
een verschoning in de tas zit, die het kind gemakkelijk aan kan doen?
(joggingbroek o.d.)
Mocht uw kind in de broek gepoept hebben, wordt u gebeld om het kind thuis te
verschonen.
Plastic Tas
Wij zien graag dat elk kind standaard een plastic tas bij zich heeft in de rugzak,
voor het meegeven van spullen of om te gebruiken bij ongelukjes. Een
boterhamzakje is ook handig; sommige kinderen vinden nog wel eens “vondsten”
op het plein die mee naar huis gaan.
Afwezig
Indien u met uw kind een arts/ tandarts/ kapper o.d. moet bezoeken, wilt u deze
bezoekjes bij voorkeur buiten schooltijd plannen.
Indien het echt niet anders kan, graag in de middag en altijd de leerkracht op de
hoogte stellen.
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4/5 jarige regeling; Mocht uw kind onder deze regel vallen en u houdt uw kind
om deze reden in de middag thuis is dat prima, maar wij willen wel graag op de
hoogte zijn.
Wij verzoeken u uw kind dan om 11.45 uur op te halen.
De kinderen van groep 2 zien wij bij voorkeur de hele dag op school.
Rapportfolio en contact
Wij werken met een digitaal rapportfolio “Mijnrapportfolio” die gedurende de
schooltijd gevuld wordt door uw kind en de leerkrachten en waar de ontwikkeling
van uw kind op school zichtbaar gemaakt wordt. Twee keer per jaar kondigen we
in de nieuwsbrief aan dat het rapportfolio weer gevuld is met nieuwe informatie.
U krijgt dan tevens een uitnodiging voor een gesprek hierover, bij voorkeur
samen met uw kind. Voor nieuwe ouders is een informatiebrief beschikbaar over
het rapportfolio en een beschrijving hoe je moet inloggen.
Buiten de contactmomenten zijn wij ook beschikbaar voor uw vragen. U kunt
altijd een afspraak met ons maken. Blijf niet zitten met uw vraag, maar stel deze
gerust.
Klassenhulp
Onze vaste assistenten zijn Hiltsje Feenstra en Anke Wassink. Zij ondersteunen
de leerkracht en werken met kleine groepjes of met individuele kinderen.
Klassenouder
Onze activiteiten worden verstuurd via de schoolmail. Onze klassenouder, Aukje
Veldman, assisteert de leerkrachten bij de uitvoering hiervan. Via haar komen
o.a. verzoekjes om te helpen bij de verschillende activiteiten. Voor andere zaken
kunt u ook bij Aukje terecht.
Op dit moment hebben wij een groepsapp, die zeer spoedig door de schoolapp
Parro vervangen zal worden. Informatie hierover volgt in de nieuwsbrief.
Hebt u vragen over bovengenoemde informatie, bel Aukje gerust.
Haar telefoonnummer is 06-13091919
Schrijfletters
Er zijn kinderen die thuis al wat met letters aan de slag gaan. In de bijlage vindt
u de letters, zoals wij ze in eerste instantie aanbieden.
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Tot slot
Wij hopen u voldoende informatie gegeven te hebben. Tijdens de informatieavond
vertellen we inhoudelijk over ons programma.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn of andere vragen,
horen wij deze graag van u.
Groeten van juf Birgit en juf Marijke

Bijlage: schrijfwijze van de losse schrijfletters

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 a wordt als korte klank uitgesproken, zo ook de e, i, o, u. De b als ‘bu’, de
d als ‘du’ en de p als ‘pu’ enz.
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