
 Welkom     in     de     kleutergroep 
 Uw  kind  start  dit  jaar  in  groep  1-2.  Juf  Lisa  staat 
 maandag  t/m  vrijdag  voor  deze  groep.  Zij  is 
 bereikbaar  door  haar  even  aan  te  spreken,  te  bellen 
 of     te     mailen:     l.brul@paletopheusden.nl 
 Op  diverse  dagen  is  er  extra  ondersteuning  in  de 
 klas     door     juf     Andrea     en     juf     Marga. 

 Schooltijden 
 De     schooltijden     zijn     als     volgt: 
 Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag:     8.30u.     -     14.30u. 
 Woensdagochtend:                                      8.30u.     -     12.15u. 
 Voor  nieuwe  kinderen  geldt  dat  de  wendagen  in  overleg 
 met     de     leerkracht     worden     gepland. 

 Binnenkomen     en     naar     huis     gaan 
 Om  8.20  uur  mogen  de  kinderen  en  ouders  naar  binnen. 
 De  kinderen  hangen  binnen  de  jas  aan  de  kapstok  en 

 zetten  hun  tas  in  de  bak  in  de  klas.  U  kunt  korte  berichten  aan  de  leerkracht 
 doorgeven.  De  kinderen  gaan  op  hun  stoel  in  de  kring  zitten  en  mogen  samen 
 met     hun     ouder     een     boekje     lezen. 
 Aan  het  einde  van  de  dag  loopt  de  juf  met  de  kinderen  naar  buiten.  Als  ze  hun 
 papa/mama/opa/oma/oppas  zien,  zeggen  ze  dit  tegen  de  juf  en  dan  mogen  zij 
 gaan.     Als     ze     nog     niemand     zien,     wachten     ze     bij     de     juf. 

 Eten     en     drinken 
 Rond  10.00  uur  en  om  11.45  uur  eten  en  drinken  we  wat.  Wilt  u  niet  te  veel 
 meegeven?  Voor  de  kleine  pauze  iets  van  fruit  of  groente  en  voor  de  grote 
 pauze  een  boterham.  Het  fruit,  de  broodtrommel  en  het  drinken  het  liefst  in 
 een  tas  die  door  de  kinderen  zelf  opengemaakt  kan  worden.  Op  dinsdag, 
 woensdag  en  donderdag  is  er  schoolfruit  aanwezig.  Op  deze  dagen  hoeft  uw 
 kind     geen     tussendoortje     mee     te     nemen.     Graag     wel     gewoon     drinken     meegeven. 
 Om     de     lunch     van     uw     kind     koel     te     houden,     krijgt     u     van     school     een     koeltas. 

 HVO     /     GVO 
 Onze     school     is     een     openbare     school.     Dat     wil     zeggen     dat     alle     kinderen     welkom 
 zijn     ongeacht     hun     levensbeschouwelijke     achtergrond.     In     onze     lessen     schenken 
 wij     aandacht     aan     de     meer     gangbare     godsdiensten     en     levensovertuigingen     die     er 
 in     de     wereld     zijn.     Wij     leggen     de     nadruk     op     diversiteit     en     op     respect     voor     de 



 verschillende     geloven     en     levensovertuigingen     die     er     zijn     en     blijven     hierin     als 
 openbare     school     neutraal. 

 Binnen     onze     school     kunnen     wij     ook     godsdienstig     of     humanistisch 
 vormingsonderwijs     (GVO     of     HVO)     aanbieden. 
 Veel     ouders     en     verzorgers     willen     namelijk     graag     dat     hun     kinderen     meer     te 
 weten     komen     over     de     religie     of     levensbeschouwing     van     hun     keuze.     En     dat     hun 
 kind     kan     ervaren     wat     dit     in     het     leven     van     alledag     kan     betekenen. 

 GVO     en     HVO     zijn     vrijwillige     vakken     en     worden     door     speciaal     opgeleide 
 vakdocenten     van     de     betreffende     GVO-     en     HVO-organisaties. 
 De     lessen     vinden     1     x     per     week     in     schooltijd     plaats     en     duren     3     kwartier.     Er     zijn 
 voor     u     geen     kosten     aan     deze     lessen     verbonden. 

 In     onze     school     kunnen     wij     (bij     voldoende     deelname)     de     volgende     vormen     van 
 GVO     of     HVO     aanbieden: 
 •  protestants-christelijk     godsdienstonderwijs     (GVO)     voor     groep     1     t/m     8. 
 •  humanistisch     vormingsonderwijs     (HVO)     voor     groep     1     t/m     8. 
 Indien     u     uw     kind     wil     aanmelden,     kan     dit     bij     de     eigen     leerkracht. 

 Verjaardagen 
 De  5  e  en  6  e  verjaardag  van  uw  kind  vieren  we  uiteraard  ook 
 op  school.  Als  uw  kind  bijna  jarig  is,  is  het  fijn  als  u  laat 
 weten  wanneer  uw  kind  het  feest  op  school  wil  vieren.  Uw 
 kind  mag  die  dag  een  (kleine)  traktatie  mee  naar  school 
 nemen. 
 Om  teleurstellingen  bij  andere  kinderen  te  voorkomen 
 vragen  we  u,  om  de  uitnodigingen  voor  het  kinderfeestje 
 niet     op     school     uit     te     delen. 

 Parnassys     /      Parro 
 Onze  klas  heeft  ook  een  groep  op  Parro.  Hier  zetten  we  regelmatig  foto’s  op  van 
 leuke  activiteiten  die  in  de  groep  of  op  school  gebeuren.  Ook  huishoudelijke 
 mededelingen,  of  vraag  naar  materiaal  komt  op  deze  app  te  staan.  Daarnaast 
 maken  wij  gebruik  van  het  leerling  administratiesysteem  Parnassys.  Middels  dit 
 systeem  houden  we  gegevens  van  uw  kind  bij.  Vanaf  groep  3  kunt  u  hier  ook 
 toetsresultaten  inzien.  Wanneer  uw  kind  4  jaar  wordt  krijgt  u  een  uitnodiging 
 om  een  account  te  maken  van  zowel  Parnassys  als  Parro.  Wij  raden  u  aan  van 
 Parro  de  app  op  uw  telefoon  te  zetten.  Lukt  dit  niet?  Loop  dan  na  schooltijd 
 even     binnen.     We     kijken     graag     met     u     mee. 



 Zelfstandigheid 
 Voor  het  vertrouwen  van  een  kind  is  het  belangrijk  dat  het  een  aantal  dingen 
 zelf     kan     regelen: 
 •  Naar     het     toilet     gaan     en     de     billen     afvegen. 
 •  Jas     aan-     en     uittrekken. 
 •  (Gym)schoenen     aan-     en     uittrekken. 

 Logeerbeer/letter     van     de     week 
 Tot  groot  plezier  van  de  kinderen  is  er  een  logeerbeer.  De  logeerbeer  mag  elk 
 weekend  met  één  van  de  kinderen  mee.  Hij  gaat  dan  met  het  kind  op  zoek  naar 
 dingen  met  een  bepaalde  letter  ‘de  letter  van  de  week’.  In  een  boekje  kunnen 
 de  belevenissen  en  de  gevonden  woorden  worden  opgeschreven  die  dan  in  de 
 klas  worden  voorgelezen.  Het  is  leuk  als  de  kinderen  in  die  week  spullen 
 meenemen     die     passen     bij     de     letter. 

 De     vakken: 

 Taalactiviteiten 
 In  groep  1  /  2  besteden  we  veel  aandacht  aan  taal.  Kinderen  in  de  leeftijd  van 
 4-6  jaar  verwerven  veel  taal.  Hun  woordenschat  breidt  zich  dagelijks  uit  en 
 zinsbouw  en  werkwoordvervoegingen  (ik  liep  i.p.v.  ik  loopte)  zijn  ook  belangrijk. 
 Bij     taalactiviteiten     kunt     u     denken     aan: 

 ●  Rijmen 
 ●  Prentenboeken     voorlezen 
 ●  Versjes 
 ●  Vertellen 
 ●  Oefeningen     met     letters     en     woorden     (letter     van     de     week) 
 ●  Hakken     en     plakken     (b-oo-m…..,     wat     zeg     ik?)     enz. 

 We  werken  themagericht  en  verwerven  al  deze  activiteiten  in  kringen  en  de 
 hoeken     bijv.     lees-schrijfhoek,     huishoek. 

 Rekenactiviteiten 
 We  werken  met  de  methode  ‘Met  sprongen  vooruit’.  De 
 methode  behandelt  veel  rekenonderwerpen  zoals  de 
 getallenlijn  tot  10  en  20,  meetkundige  onderwerpen  (vol  en 
 leeg,  blokkenbouwsels,  hoe  groot  zijn  wij,  enz.)  .  De  kinderen 
 leren  tellen  en  groepjes  maken  van  bepaalde  hoeveelheden. 
 Ook  hier  leren  de  kinderen  spelenderwijs  met  rekenproblemen 
 omgaan. 



 Bewegingsonderwijs 
 Twee  keer  in  de  week,  op  dinsdag  en  donderdag,  gaan  we  naar  de 
 gymzaal  aan  de  Biezenwei.  Hier  krijgen  de  kinderen  les  van  onze 
 gymdocent  juf  Rianda.  Op  deze  dagen  is  het  fijn  als  uw  kind 
 makkelijke  kleding  aan  heeft.  Wilt  u  ervoor  zorgen  dat  uw  kind 
 zichzelf  kan  omkleden?  Graag  gymschoenen  en  gymkleding 
 meegeven     in     een     tasje.     Deze     kan     op     de     kapstok     worden     gehangen. 

 Naast  het  gymmen  in  de  grote  gymzaal,  bewegen  we  door  middel  van 
 buitenspel     of     bij     slecht     weer     gym/dans     in     het     speellokaal. 

 Muziek 
 Natuurlijk  zingen  we  met  de  kleuters  regelmatig 
 leuke  liedjes.  Vaak  zijn  dit  liedjes  die  bij  het 
 thema  van  dat  moment  passen.  We  gebruiken 
 ook  instrumenten  en  leren  de  kinderen  het 
 verschil  tussen  hoog  en  laag  in  de  muziek,  hard 
 en  zacht  en  klanken  van  verschillende 
 instrumenten.  Uiteraard  maken  we  hier  ook 
 regelmatig     een     dansje     bij. 

 Ontwikkelingsmateriaal 
 Tijdens  het  zelfstandig  werken  mogen  de  kinderen  in  de  hoeken,  knutselen, 
 maar  ze  werken  ook  met  ontwikkelingsmateriaal.  Deze  spitsen  zich  toe  op  taal, 
 rekenen     of     motoriek.     Hiermee     oefenen     ze     deze     vaardigheden     dus     nog     eens. 

 Lees     mee! 
 Voor  de  onderbouw  werken  wij  met  het  concept  'Lees  mee!'.  Hierbij  krijgen  de 
 kinderen  iedere  twee  weken  een  zelfgekozen  prentenboek  in  hun  tasje  mee 
 naar  huis.  Het  is  voor  kinderen  erg  goed  om  veel  voorgelezen  te  worden.  Het 
 zou  leuk  zijn  als  u  dit  met  deze  boeken  doet.  Na  twee  weken  moet  het  boek 
 weer     mee     naar     school     en     kiest     uw     kind     weer     een     nieuw     boek     uit. 

 Ziekmelden 
 Is  uw  kind  ziek?  Neem  dan  telefonisch  contact  op  met  de  school  via  het 
 nummer     0488-441451. 

 We  hopen  dat  deze  informatie  u  een  goed  beeld  geeft  van  het  komende 
 schooljaar  van  uw  kind.  Zijn  er  in  de  loop  van  het  jaar  vragen  en/of 
 onduidelijkheden,  of  wilt  u  een  kort  gesprekje  over  uw  kind,  dan  kunt  u  na 
 schooltijd  altijd  even  binnenlopen  om  de  leerkracht  aan  te  spreken  of  een 
 afspraak     te     maken. 



 Namens     Het     team     van     Het     Palet, 
 Juf     Lisa,     juf     Andrea     en     juf     Marga 


