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Welkom bij ons op school!
Uw kind komt binnenkort bij ons in groep 1/2 op school,
welkom op De Lichtboei!
Dit boekje is bedoeld om u praktische informatie te geven
over de kleutergroep. In groep 1/2 werken juf Christianne
(maandag en dinsdag) en juf Karen (woensdag, donderdag
en vrijdag). Soms zijn er ook stagiaires in de groep
aanwezig.

Wenbeleid
Kleuters die worden aangemeld op De Lichtboei komen binnen in een
combinatiegroep 1/2. Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, neemt de
leerkracht contact met u op om de wenmomenten in te plannen. Voor hun vierde
verjaardag mogen nieuwe leerlingen vijf dagdelen komen wennen aan de
leerkrachten, de klasgenoten en de manier van werken in onze groep.
Zodra uw kind 4 jaar is geworden verwachten we uw kind dagelijks op school.
Uiteraard kan de eerste periode gekozen worden voor een opbouwschema, wanneer
een hele schooldag/-week nog teveel is.
Lestijden
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen:
woensdagmorgen:
maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag:

08.30-12.00 uur
08.30-12.15 uur
13.00-15.00 uur

Brengen van kinderen
De deuren van de school gaan om 8.20 en 12.50 open. Bij de kleuters is het
gebruikelijk dat de ouders hun kind naar de klas brengen. Probeer het moment van
afscheid kort te houden, vooral als uw kind er moeite mee heeft dat u weggaat.
Om precies 8.30 en 13.00 willen wij graag met de lessen beginnen. We stellen het op
prijs dat alle ouders dan de klas hebben verlaten.
Jassen en tassen
De kleuters komen binnen via de kleuteringang en hangen hun jas
aan hun eigen kapstokhaakje aan de kapstok in de kleuterhal. Bij
binnenkomst in de klas mogen zij hun schooltas aan een
willekeurig haakje aan de kapstok hangen.

Start aan de tafel of in de kring
Als de kinderen de klas binnenkomen starten zij op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag in de kring. De kleuters mogen
een boek pakken of kletsen met hun klasgenootjes totdat de les
om half negen begint. Op woensdag mogen de kinderen na
binnenkomst werken met materiaal aan een tafel. Dit materiaal
staat klaar op de tafels of mogen de kleuters zelf kiezen uit de
kasten. Om kwart voor 9 ruimen we alles op en gaan verder in
de kring.
Bijzonderheden per schooldag
Op maandagmiddag gaan we van 13.00 tot 13.45 uur gymmen in de Bellink onder
leiding van meester Anton. De gymzaal is vanaf 12.50 open, hier worden de kinderen
door hun ouder/verzorger gebracht. Kinderen die op school eten, worden door de
leerkracht gebracht. Uw kind heeft voor de gymles gymschoenen en een (korte)
broek met shirt of gympakje nodig. Het is erg fijn als het kleding is die makkelijk
aan-/uit te trekken is. Na de gymles lopen de kinderen met de leerkracht terug naar
school.
Op dinsdagmiddag hebben de kinderen van 13.00-13.30 Humanistische Vorming van
juf Ada of Godsdienstige Vorming van meester Thijs. Alle kinderen verzamelen in de
kleuterklas. Voordat uw kind naar school komt, mag u als ouder/verzorger een keuze
maken of u wilt dat uw kind de lessen HVO of GVO volgt. De keuze die u maakt, is
voor één schooljaar. Voor elke zomervakantie kunt u, indien gewenst, uw keuze
herzien.
Op donderdagmorgen hebben de kinderen drama-/dansexpressie. Deze lessen
worden door juf Karen in het speellokaal op school gegeven. Het is fijn als de
kinderen ‘s morgens hun gymschoenen mee naar school nemen.
Op donderdagmiddag is het speelgoedmiddag. Om te voorkomen dat de kinderen
elke dag spullen van thuis mee naar school nemen, hebben we de speelgoedmiddag.
‘s Middags zetten de kinderen bij binnenkomst in de klas hun speelgoed in de kring
of onder hun stoel, zodat zij dit later op de middag kunnen laten zien en ermee
kunnen spelen.
Op donderdagmiddag gaan de kinderen tutorlezen. Kinderen uit groep 7/8 lezen een
boekje voor aan één of twee kleuters. De kinderen zijn 4 weken aan elkaar
gekoppeld. Na deze vier weken krijgen de kleuters een nieuwe tutor en een nieuw
leesplaatsje.

Eten en drinken
Om ongeveer 10.15 uur gaat de hele groep in de kring eten en drinken.
Onze voorkeur gaat uit naar een gezond tussendoortje, wij denken dan
aan groente en/of fruit.
Schatkist
In onze groep werken we rondom thema’s vanuit de nieuwste versie van de methode
Schatkist, dit sluit aan op de methode Uk en Puk die gebruikt wordt op het
kinderdagverblijf en de peutergroep. Deze methode gaat uit van ankers
(thema’s/onderwerpen) waar alle lessen omheen worden gegegeven. Een anker
beslaat een periode van vier/vijf weken.
In een anker staan de volgende ontwikkelingsgebieden centraal:
Taal > spreken en luisteren, woordenschat, verhaal oriëntatie en -begrip,
taalbewustzijn en fonologische vaardigheden, oriëntatie op lezen en schrijven
Rekenen > getalbegrip, meten, meetkunde
Sociaal-/emotionele ontwikkeling > zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling,
ontwikkeling zelfstandigheid, sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale vaardigheid,
werkhouding en concentratie
Motoriek > basiskwaliteiten, fijne motoriek, schrijfhouding, grove motoriek, gezonde
leefstijl
Kunstzinnige vorming > beschouwen en reflecteren, beeldende-/muzikale-/
dramatische vorming, dans
Wetenschap en technologie > houding, vaardigheden en denkwijzen
Oriëntatie op jezelf en de wereld > burgerschapsvorming, levende natuur,
natuurkundige verschijnselen, aarde en ruimte, ruimte, tijd
De volgende personen staan centraal in Schatkist:
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Verjaardag en trakteren
Voorafgaand aan de verjaardag van uw kind maakt u een afspraak
met de leerkracht wanneer en om hoe laat uw kind zijn/haar
verjaardag in de klas gaat vieren. Indien gewenst, mag u hierbij
aanwezig zijn. Nadat er feest is gevierd mag de jarige de traktatie
aan de kinderen in de eigen groep uitdelen.
Na het feestje in de klas mag de jarige samen met twee zelfgekozen
klasgenootjes de klassen rondgaan, de andere leerkrachten trakteren en zich laten
feliciteren.
Kijkkwartier
Een aantal keren in het schooljaar is het op woensdag aan het eind van de morgen
van 12.00 tot 12.15 kijkkwartier. Tijdens het kijkkwartier mogen
(groot)ouder(s)/verzorger(s) in de klas komen kijken naar de gemaakte werkjes en
werkbladen bekijken die in de mappen zitten en als er tijd over is even meespelen in
de klas. De kijkkwartieren worden gepland aan het eind van een anker van schatkist,
zodat er veel te bewonderen is. De datum van een kijkkwartier leest u in de
nieuwsbrief.
Voorleestassen
Elk jaar rouleren er een aantal voorleestassen.
De kinderen krijgen een voorleestas mee naar
huis en mogen de tas één week houden. Thuis
kan er gebruikt gemaakt worden van de
materialen die in de tas zitten, denk aan:
boeken, spelletjes, kleurplaten etc. Per tas
wisselt de inhoud. Na 1 week mag de tas met
inhoud weer terug naar school, zodat een
ander kindje kan genieten van het voorlezen en
het andere materiaal.
Groepsapp
Naast de website en e-mail verstrekken wij ook informatie via de groepsapp.
Deelnemers van deze app zijn de ouder(s) van de kleuters en de leerkrachten. De
app is bedoeld om informatie te verstrekken door de leerkrachten aan de ouders.
Tot slot
Wanneer er na het lezen van dit informatieboekje nog vragen zijn over het reilen en
zeilen in de kleutergroep of op De Lichtboei, neem dan gerust contact op met één
van de leerkrachten of de directeur.
Tot ziens op De Lichtboei!
Met vriendelijke groeten,
Karen en Christianne

