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inleiding
Voor u ligt een document met hierin de dagelijkse gang van zaken. Hierin staan zaken
vermeld die nog niet op een andere plaats, zoals het ouderportaal, de schoolgids of onze
website staan vermeld.

agendabeleid
Er wordt van de kinderen van groep 7 en groep 8 verwacht dat zij in het bezit zijn van een
schoolagenda. Deze schoolagenda wordt via school aangeschaft.
Alle kinderen zijn verplicht met deze agenda te werken.

handvaardigheid in de groepen 3 t/m 8
Elke week wordt in de groepen 3 t/m 8 handvaardigheid gegeven, tijdens de zgn. creaochtend of crea-middag. Geschikte knutselkleding tijdens zo’n crea-activiteit is zeer
wenselijk. We werken met de methode “Moet je doen, beeldende vorming”.

projecten / culturele vorming
Voor het schooljaar 2017-2018 is er wederom besloten om mee te doen aan het culturele
programma dat bovenschools wordt georganiseerd. Het exacte programma is nog niet
bekend.
Daarnaast worden er door de school zelf ook nog activiteiten ondernomen op cultureel
gebied. Ook daarvoor moet het programma nog worden vastgesteld.

gymnastiek
De groepen 1-2 en de peutergroepen (van de voorschool) maken voor gymnastiek gebruik
van onze eigen speelzaal.
De kinderen hebben hiervoor gymschoentjes nodig (liefst zonder veters). Wij verzoeken U de
schoentjes te voorzien van de naam van uw kind. De gymschoenen worden op school
bewaard.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen één keer per week een gymnastiekles. Deze lessen
vinden plaats in het sportcomplex "Arkendonk".
Bij gymnastiek zijn gymschoenen (schone!) en gymkleding verplicht.

gymrooster
Maandagmiddag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag

Unit 4 geel en rood
Unit 3 groen
Unit 2
Unit 3 blauw en groen
Unit 4 groen en blauw
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basisvakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

13-10-2018 t/m 21-10-2018
22-12-2018 t/m 6-1-2019
23-2-2018 t/m 3-3-2019
22 april 2019
27-4-2019 t/m 5-5-2019
30 mei 2019
10 juni 2019
6-7-2019 t/m 18-8-2019

Dit minimale rooster is onder voorbehoud en zal nog uitgebreid worden met door de school
zelf te verdelen uren. U kunt niet zondermeer uitgaan van de adviesdata van het Ministerie
van Onderwijs zoals die op internet staan vermeld.

zindelijkheid bij overgang naar groep 1
Wanneer uw peuter 4 jaar wordt en naar groep 1 gaat, is het noodzakelijk dat hij of zij
zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan. De leerkracht in groep 1 staat alleen voor
de klas en is dus niet in de gelegenheid om kinderen te begeleiden bij het toiletbezoek; laat
staan te verschonen. Het is daarom belangrijk dat u bijtijds met uw kind aan
zindelijkheidstraining begint, uiterlijk rond de leeftijd van 3½ jaar. Heeft u behoefte aan
informatie over dit onderwerp, dan kunt u hiervoor bij de leidsters van de voorschool
terecht. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat uw kind een ongelukje heeft. Dan is het erg
makkelijk als hij/zij zichzelf zoveel mogelijk kan redden met schone kleren aantrekken. Is uw
kind (overdag) nog niet zindelijk bij plaatsing in groep 1, dan wordt de ouders gevraagd hun
kind “bij ongelukjes” op school te komen verschonen. Voor kinderen die om medische
redenen niet zindelijk zijn, wordt uiteraard een uitzondering gemaakt. Wel vraagt de school
dan om een medische verklaring.

fietsenstalling
Kinderen die van ver komen, kunnen hun fietsen in de fietsenstalling plaatsen. Het aantal
plaatsen in de stalling is echter beperkt: wilt u daarom uw kind niet met de fiets laten komen
als dit niet echt nodig is?
De school is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele aangebrachte schade of vermissing
van fietsen. Wilt u er zorg voor dragen dat de fietsen zo ver mogelijk achterin de stalling
worden geplaatst?

schoolfotograaf
Eén maal per jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school. Er worden individuele en
groepsfoto’s gemaakt. U bent uiteraard niet verplicht de foto’s af te nemen. Ook bestaat de
mogelijkheid om foto’s te laten maken met broertjes en zusjes, ook als ze niet bij ons op
school zitten.
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gevonden voorwerpen
In de grote hal staat een kast met gevonden voorwerpen.
Wanneer u iets kwijt bent, kunt u ‘s ochtends aan de conciërge vragen of uw vermiste
spullen erbij zitten.

nieuwsbrief/website/ouderportaal
Elke dinsdag wordt er een nieuwsbrief gemaakt waarin alle nieuwtjes en
wetenswaardigheden over onze school worden vermeld. U kunt deze (digitale) nieuwsbrief
op één of meerdere e-mailadressen ontvangen. Ouders die niet over een e-mailadres
beschikken, moeten dit aangeven bij de leerkracht van hun kind. Zij krijgen dan een papieren
versie. Het is belangrijk dat u de nieuwsbrief goed doorneemt, omdat u anders belangrijke
informatie mist. Ook op onze site staan veel actuele zaken die op onze school spelen.
Informatie, schoolkalender, schoolgids, foto’s, strookjes, verhalen van de kinderen,
aanmelden leerling, meest recente inspectierapport, “links” naar leerzame sites etc.
Verder maken we gebruik van ons ouderportaal, waar zeer frequent met u gecommuniceerd
wordt. Als u nog geen toegang heeft tot ons ouderportaal dan kunt u zich wenden tot de
leerkracht van uw kind. Het is belangrijk dat u zich aanmeldt, omdat u anders belangrijke
informatie van onze school gaat missen.

schrijven
Veel kinderen kennen de cijfers van 1 t/m 10 al als zij in groep 3 komen. Sommigen kennen
bepaalde letters ook al. Er zijn ouders die thuis al een begin maken met het aanleren van
symbolen. Dat is wel begrijpelijk, maar kan verwarring teweeg brengen. Wij zouden u willen
vragen de symbolen zoals die op school gebruikt worden, zoveel mogelijk te volgen. In deze
document vindt u een voorbeeld hoe wij de letters schrijven.
In de loop van groep 4 krijgen de kinderen een schoolvulpen ter beschikking. We gaan ervan
uit dat deze vulpen, die van goede kwaliteit is, de gehele schoolperiode mee kan gaan.
Mocht de vulpen door onzorgvuldig gebruik kapot gaan of kwijtraken, dan kunt u de vulpen
voor € 6,50 bij de conciërge aanschaffen.

de eerste kennismaking met de letters en het leren lezen
In de loop van groep 1-2 krijgen de kleuters belangstelling voor letters. Ze willen weten hoe
een letter heet en proberen de letters ook te schrijven.
Het benoemen van letters is een eerste aanzet tot het leren lezen.
Om tot lezen te komen moeten ze letters wel op de juiste manier uitspreken. Hieronder kunt
u lezen hoe wij op school te letters uitspreken. In de kalender staat ook een voorbeeld hoe
wij de letters schrijven.
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Opgave
m
s
p
r
oo
n
k
t
aa
ee
l
z
i
o
b
g
v

Uitspraak
/mmm/
/sss/
/pu/ als in put
/rrr/
/oo/ als in boom
/nnn/
/ku/ als in kunst
/tu/ als in tuk
/aa/ als in laan
/ee/ als in reep
/lll/
/zzz/
/i/ als in spin
/o/ als in pop
/bu/ als in buk
/ggg/
/vvv/

Opgave
oe
a
d
e
ou
w
ie
uu
h
ij
eu
f
ui
j
u
ei
au

Uitspraak
/oe/ als in bloem
/a/ als in pan
/du/ als in dun
/e/ als in pet
/ou/ als in hout
/wu/
/ie/ als in kies
/uu/ als in vuur
/hu/ als in hurk
/ij/ als in pijn
/eu/ als in neus
/fff/
/ui/ als in buil
/ju/ als in jurk
/u/ als in put
/ei/
/au/ als in pauw

letters en cijfers
Hier ziet u de cijfers en letters, zoals wij die op school gebruiken.
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