Informatieboekje
groep 1/2
2020 - 2021

Augustus 2020

Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt het informatieboekje van groep 1/2. Het doel is om de praktische
informatie rondom groep 1/2 dit schooljaar hierin samen te vatten.
Denk bijvoorbeeld aan de lestijden, de procedure rond ziekmeldingen en
groepsapps.
Het is een aanvulling op de uitgebreide schoolgids, te vinden op de website:
www.lichtboei-westkapelle.nl.
Als u verder nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.

Onze contactgegevens:

karenstarrenburg@archipelscholen.nl
inahamelink@archipelscholen.nl
telefoonnummer school: 0118 - 571 391
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Rooster
Groep 1/2 krijgt les van Karen en Ina. Hier een overzicht:
Maandag

Dinsdag

Woensdag*

Donderdag

Vrijdag

Ina

Ina

Karen en Ina

Karen

Karen of Ina

* Op woensdag zijn we beiden in de groep. Op die dag zullen we de groep bij
diverse activiteiten splitsen zodat we beter tegemoet kunnen komen aan de
onderwijsbehoeften van de individuele kinderen.
Daarnaast zien de kinderen nog meer gezichten in de klas:
- Jochem Boer (9x een dinsdag)
- Marit Provoost (stagiaire PABO 1, maandag/dinsdag, 1e semester)
- Kristel van Sluijs (stagiaire Scalda 2, maandag t/m woensdag, 2e semester)
- Thijs van Wijk (GVO, dinsdag)
- Ada Nakman (HVO, dinsdag)
- Megan Croon (Gymnastiek, woensdag)

Lestijden
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30u-14.00u

8.30u-14.00u

8.30u-14.00u

8.30u-14.00u

8.30u-12.00u

De kinderen worden voorlopig, via het Coronaprotocol,
voor schooltijd tot bij de voordeur gebracht waar de
leerkracht de kinderen ontvangt.
De kinderen hangen hun jas/tas op aan de kapstok en
kunnen vervolgens naar de klas waar startactiviteiten
klaar staan.
Mocht dit in de loop van het schooljaar kunnen
veranderen vanwege versoepeling van de maatregelen,
dan hoort u dat van ons.

Eetpauzes
Rond 10.15 uur en 12:00 uur gaan we in de kring eten en drinken.
Onze voorkeur gaat hierbij uit naar ‘gezonde’ voeding.
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Wendagen
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 wendagen 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.

Verjaardagen en traktaties
Voorafgaand aan de verjaardag van uw kind maakt u een afspraak met de leerkracht
wanneer uw kind zijn/haar verjaardag in de klas gaat vieren.
I.v.m. mogelijke allergieën bij kinderen graag even de
traktatie kortsluiten met de leerkracht.
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 onder normale
omstandigheden samen met twee zelfgekozen
klasgenootjes de klassen rondgaan, de andere
leerkrachten trakteren en zich laten feliciteren.
Vanwege de huidige (Corona)regelgeving slaan we
het rond de klassen gaan voorlopig over.

Meenemen van thuis/speelgoeddag
Kinderen vinden het vaak fijn om iets van thuis mee naar school te nemen. Om
hieraan tegemoet te komen, hebben we op vrijdag speelgoeddag.
De kinderen mogen op die dag iets van thuis meenemen.
Extra leuk wanneer het past bij het thema waar we over werken!
(Geen dure of kwetsbare spullen.)

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.
Communicatie van ouders naar school graag via e-mail of telefoon.
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Ziekmeldingen en afwezigheid
Ziekmeldingen altijd telefonisch doorgeven (0118 - 571 391).
Voor andere afwezigheid is in verband met de leerplichtwet toestemming van de
directie nodig, daarvoor graag contact opnemen met de directeur.

HVO en GVO
Bij ons kan zowel HVO (Humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (Godsdienstig
vormingsonderwijs) gevolgd worden. Daarvoor komen vakleerkrachten Thijs van Wijk
en Ada Nakman dinsdagmiddag (12:45-13:15u) naar De Lichtboei. 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.

Bewegingsonderwijs
Op woensdag krijgen de kinderen van 12:30-13:15 uur gymnastiek van vakleerkracht
Megan Croon in gymzaal De Bellink.
Hiervoor heeft uw kind gymkleren nodig: een shirt en sportbroekje en stevige
gymschoenen (balletschoentjes zijn niet stevig genoeg). Een gympakje mag
natuurlijk ook. Graag ook deze dag kleding die makkelijk aan- en uitgaat. Als uw kind
door een blessure niet mee kan doen met de les, horen we dat graag van u.

Start van de dag

Als de kinderen de klas binnenkomen staan er op
hun vaste tafel wisselende startactiviteiten klaar.
Om kwart voor 9 ruimen we alles op en gaan we
verder in de kring met activiteiten op het gebied van
taal en rekenen.
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Drama/dansexpressie
Op vrijdag hebben de kinderen drama-/dansexpressie passend bij het thema van
Schatkist. Deze lessen vinden regelmatig plaats in het speellokaal op school.

Tutorlezen
Op donderdagochtend gaan de kinderen normaal gesproken
tutorlezen. Kinderen uit groep 7/8 lezen dan een boekje voor
aan een klein groepje kleuters en vaak is er ook nog
gelegenheid om daarna een spelletje te doen. De kinderen zijn
vier weken aan elkaar gekoppeld. Na de vier weken krijgen de
kleuters een nieuwe tutor en een nieuw leesplekje. Omdat we
nog voorzichtig zijn met het ‘mengen’ van groepen kinderen zal
het tutorlezen voorlopig vervallen.

Engels
Twee keer per week krijgen de kinderen Engels. In de hele school maken we gebruik
van de methode Take it Easy. We kijken naar filmpjes met robot ´Easy´, zingen
liedjes en zeggen woorden na. Hierdoor komen de kinderen spelenderwijs in
aanraking met de Engelse taal en breiden ze hun woordenschat uit.
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Schatkist
Schooljaar 2018-2019 zijn we in de onderbouw gestart met Schatkist Editie 3, een
complete methode voor kleuters in groep 1 en 2. Deze methode vormt het hart van
de doorgaande lijn tussen Uk en Puk (die gebruikt wordt op het kinderdagverblijf en
de peutergroep), Veilig Leren Lezen en Pennenstreken (groep 3).
De methode beschikt over leerlingsoftware voor op school.
Verwonderen en ontdekken in een speelse en rijke
leeromgeving, waarbij kleuters
ieder op hun eigen niveau en op een eigentijdse manier
worden uitgedaagd; dat is
waarom wij de keuze voor Schatkist hebben gemaakt.
Schatkist maakt gebruik van storytelling.
Elk anker (thema) start met een 3D-animatiefilmpje van
Pompom waarin hij een probleem introduceert. De kleuters
worden uitgedaagd om dit probleem te verkennen en
oplossingen te zoeken.
Pompom is het vriendje van alle kleuters in de klas. Pompom woont op school en
gaat regelmatig logeren bij oma en komt daar zijn nichtje Loeloe en de buurjongen
Tim tegen. Samen beleven ze avonturen.
Een anker beslaat een periode van drie/vier weken.
Schatkist is een totaalmethode, gebaseerd op alle ontwikkelingsgebieden en
tussendoelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), waaronder:
Rekenen: getallen, tijd, meten en meetkunde.
Taal: spreken, luisteren, woordenschat, verhaaloriëntatie en verhaalbegrip,
fonologisch bewustzijn, oriëntatie op lezen en schrijven.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling,
ontwikkeling zelfstandigheid, sociaal gedrag, werkhouding en concentratie.
Motoriek mét voorbereidend schrijven: basiskwaliteiten, fijne motoriek,
schrijfmotoriek, grove motoriek.
Kunstzinnige vorming: beeldende vorming, muzikale vorming, dramatische
vorming, dans.
Oriëntatie op jezelf en de wereld: burgerschapsvorming, levende natuur,
natuurkundige verschijnselen, aarde en ruimte, techniek, ruimte, tijd.
Wetenschap & technologie: onderzoekende en ontdekkende houding,
vaardigheden (21st century skills) en denkwijzen toegepast bij rekenen en
wereldoriëntatie.
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Kwink
Kwink is een online methode voor
sociaal-emotioneel leren. Inclusief burgerschap en
mediawijsheid. Deze methode gebruiken we vanaf
schooljaar 2020-2021 op de Lichtboei van groep 1
t/m 8. Kwink is gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk,
actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van een veilige
groep.
Lees meer over Kwink in het oudermagazine:
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/

Voorleestas
Ieder jaar vindt in januari de Veerse voorleesdag plaats.
We krijgen dan een leuke beschilderde voorleestas met
inhoud. De kinderen krijgen om beurten de voorleestas mee
naar huis en mogen de tas één week houden. Thuis kan er
gebruik gemaakt worden van de materialen die in de tas
zitten, denk aan: boeken, spelletjes, kleurplaten etc.

Letters leren
Tijdens de kleuterperiode en daarvoor maken kinderen kennis met geschreven en
gesproken taal in hun omgeving. In de kleuterklas maken ze kennis met geschreven
taal door bijvoorbeeld de voorleesboeken, de lettermuur en de naamkaartjes op hun
stoelen. Steeds meer zullen ze zich beseffen dat er een relatie is tussen de
geschreven en gesproken taal. Ook ontwikkelen ze verhaalbegrip en breidt de
woordenschat steeds verder uit. De focus op alleen woordbetekenis gaat zich steeds
meer verleggen naar ook aandacht voor de vorm van woorden. De kinderen worden
zich ervan bewust dat woorden uit afzonderlijke klanken bestaan. Ook leren ze
letters herkennen en benoemen.
Sommige ouders vragen zich af hoe ze hun kind kunnen ondersteunen wanneer het
interesse heeft in letters. Het allerbelangrijkste is: de letters op de juiste manier
benoemen. Op deze manier kan uw kind bij voldoende letterkennis, en wanneer het
de leesvoorwaarden beheerst, gaan lezen.
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Spreek de letters niet uit zoals je het alfabet opzegt, maar spreek ze uit zoals ze
klinken. Hieronder een aantal voorbeelden:
a: zeg niet ‘aa’ maar ‘a’ zoals in het woord ‘bak’
b: zeg niet ‘bee’ maar ‘bu’ met een onhoorbaar ‘u’; de ‘b’ is zonder stemgeluid
d: zeg niet ‘dee’ maar ‘du’ met een onhoorbare ‘u’; de ‘d’ is zonder stemgeluid
Kijk voor alle klanken hier:
https://www.lovk.nl/media/1181/hoe-spreken-we-letters-uit.pdf

Columbus
Eén keer per maand lopen we op maandagmorgen naar de Columbus. In de bus
mogen alle kinderen één boek uitkiezen voor de boekenkast in de klas. Leerkrachten
kunnen hier uit voorlezen, de kinderen mogen zelf lezen én de tutoren lezen het boek
voor aan de kleuter die het boek gekozen heeft. De kleuters kiezen boeken die
passen bij hun eigen interesse, van informatief tot peuterboekje, er komt van alles
mee naar school.

Kijkkwartier
Onder normale omstandigheden zouden we iedere maand een ‘kijkkwartier’ hebben.
Tijdens het kijkkwartier mogen (groot)ouder(s)/verzorger(s) in de klas komen kijken
naar de gemaakte werkjes, werkbladen die in de mappen zitten bekijken, soms
zingen we een liedje of doen we een dansje en als er tijd over is mag er zelfs worden
meegespeeld in de klas. Omdat ouders, vanwege COVID-19, nog zo min mogelijk
worden toegelaten in de school, komt dit helaas voorlopig te vervallen. We denken
momenteel na of we dat wellicht anders kunnen organiseren. We vinden het immers
zelf ook belangrijk voor de ouderbetrokkenheid dat u, met name in de onderbouw,
wel af en toe in de gelegenheid bent om (samen met uw kind) een kijkje te nemen in
de klas!

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.
Met vriendelijke groeten,
Karen en Ina
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Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Studiedag

vrijdag 18 september 2020

Studiedag

maandag 5 oktober 2020

Herfstvakantie

maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 2021

Studiedag

vrijdag 19 maart 2021

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Tweede
Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Studiedag

maandag 28 juni 2021

Zomervakantie

maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021
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Bij ons op school:
is het fijn
horen we bij elkaar
leren we samen
mag je zijn wie je bent
houden we rekening met elkaar
helpen we anderen
werken we hard
luisteren we naar elkaar
maken we fouten
zijn we nieuwsgierig
voelen we ons thuis

Archipel basisschool De Lichtboei, onze school!
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