Sleen, september 2017
Onderwerp: dagelijkse gang van zaken in groep 1 en 2
Bijlage: uitnodiging groepsinformatieavond
Beste ouders/verzorgers ,
Hierbij willen we u informeren over de dagelijkse gang van zaken in
groep 1 en 2.
De school begint om 8.30 uur tot 12.00 uur (woensdag tot 12.30 uur)
en ’s middags van 13.15 uur tot 15.15 uur.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan op dinsdagmiddag en donderdagmiddag naar school en
hebben de maandag, woensdag en vrijdagmiddag vrij .
Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Ada in de groep. Op donderdag en vrijdag juf
Jennie.
Brengen en halen:
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. We beginnen met een tamelijk grote groep
en om de rust in de klas te houden, willen wij graag, dat vanaf volgende week de ouders van
de groep 2 kinderen in het halletje afscheid nemen van elkaar. De groep 1 kinderen kunnen
in de klas gebracht worden. ’s Middags vanaf 13.05 uur op dezelfde manier.
Vriendelijk verzoek om het afscheid zo kort mogelijk te houden.
Bij het uitgaan van de school brengen wij de kinderen naar het kleuterhek.
Als uw kind overblijft of met de b.s.o. meegaat, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht?
Pauze:
Het meegebrachte fruit of ander pauzehapje kan in een tas in het rek in de hal worden
gelegd. De bekers mogen in een la, die op de kast in de bouwhoek staat .Het is niet de
bedoeling dat kinderen snoep meenemen naar school. ’s Middags nemen de kinderen geen
eten of drinken mee.
Gym:
Elke dag staat er ‘bewegingsonderwijs’ op het rooster. We spelen buiten of gymmen in het
speellokaal . De kinderen moeten in het speellokaal gymschoenen dragen. Wilt u uw kind
hiervoor gymschoenen meegeven, die we dan op school bewaren in een tasje in de kratten
in het speellokaal. We zijn erg blij met schoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen
trekken. Wilt u er zelf op letten of de schoenen nog passen.?
Sloffen:
Uit een recent onderzoek is gebleken, dat kinderen zich prettiger schijnen te voelen,
wanneer zij in de klas sloffen, pantoffels of iets dergelijks aan hebben.
Een bijkomstigheid is, dat de vloer schoon blijft waarop kleuters veel spelen. In de klas willen
wij graag de schoenen uit en pantoffels of crocs aan. Heeft een kleuter de steun van zijn
schoenen nodig, dan is het uiteraard prima, dat deze zijn schoenen aanhoudt.
De schoenen en pantoffels kunnen in de vakjes boven de luizenzakken staan.De pantoffels
of iets dergelijks kunnen op school blijven staan.
Verjaardagen en andere feestjes:
Verjaardagen van de kinderen vieren we aan het begin van de morgen rond 9 uur in de
groep. Ouders mogen erbij zijn en dit feest met ons meevieren. De jarige mag dan ook
trakteren. In de pauze gaat de jarige met een kaart de klassen rond, zodat alle meesters en
juffen hun naam erop kunnen zetten. Ev.t mag er een kleine traktatie voor hen meegenomen
worden.
De verjaardagen van de leerkrachten worden samen gevierd op een dag aan het einde
van het schooljaar; info hierover volgt t.z.t
Verjaardagen familie: sommige kinderen willen graag een tekening of kleurplaat maken
voor een jarige, wilt u dit als ouders even melden? Wanneer uw kind een zwemdiploma
behaald heeft, willen wij graag meeleven, maar graag zonder traktaties.

Meenemen speelgoed:
Graag zeer beperkt; er gaat wel eens iets kapot. Wat goed werkt: alleen nieuw speelgoed
laten zien in de kring.
Kijken in de groep:
Er is gelegenheid om (een deel van) een morgen in de groep mee te draaien.
Graag van te voren even een afspraak maken.
Contact leerkracht:
Voor schooltijd is er alleen gelegenheid voor een korte mededeling. De kinderen vragen dan
hun aandacht. Persoonlijke dingen graag tussen de middag of na schooltijd. Op afspraak kan
natuurlijk ook. Hebt u verder nog vragen? Spreek ons gerust even aan!
Met vriendelijke groet,
Ada van Breevoort en Jennie Weitkamp

Uitnodiging informatieavond
Wij nodigen u van harte uit voor de groepsinformatieavond op woensdag 27 september
a.s.
om 20.15 uur in het lokaal.
We zullen dan de dagelijkse gang van zaken in onze groep uitleggen. Ook is er gelegenheid
om het lokaal en de materialen wat beter te bekijken. De avond heeft een algemeen
karakter en is dus niet bedoeld voor gesprekken over kinderen persoonlijk. Wilt u wel met
ons over uw kind praten, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.
Antwoordstrookje graag inleveren voor 25 sept a.s.
Graag tot ziens op 27 september.
Met vriendelijke groet,
Ada van Breevoort
Jennie Weitkamp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ouders/verzorgers van :
____________________________________________________
komen

0 wel met ___personen op de informatieavond
0 niet

