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Beste ouders/verzorgers,
Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school in groep 1-2. Met dit boekje willen wij u zo
goed mogelijk informeren over de dagelijkse gang van zaken in groep 1-2 op basisschool het Talent.
Praktische informatie over de school vindt u in de jaarinfo, hier kunt u bijvoorbeeld vinden wanneer
de vakanties en studiedagen zijn. In de schoolgids vindt u meer informatie over het onderwijs op
onze school. De documenten zijn terug te vinden op de website van onze school (www.hettalentasten.nl).

Even voorstellen
In schooljaar 2018-2019 zijn de volgende personen betrokken bij de groepen 1-2:

Laura van den Broek
Groep 1-2B op
maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag.
Op dinsdag werkzaam als
intern begeleider.
laura.vandenbroek@prodas.nl

Suzan van Lieshout
Donderdag, vrijdag
ondersteuning
bij de groepen 1-2.
(20x per jaar op vrijdag
in groep 1-2B)
suzan.vanlieshout@prodas.nl

Mariëlle Cuppen
Groep 1-2A op
maandag, dinsdag
en vrijdag.
marielle.cuppen@prodas.nl

Hilde van Bussel
Groep 1-2B op dinsdag,
groep 1-2A op woensdag
en donderdag.
hilde.vanbussel@prodas.nl

Nicole van de Pavert
(onderwijsassistente)
Dinsdag en vrijdag
ondersteuning bij de groepen 1-2.
nicole.vandepavert@prodas.nl

Evelien Nijenhuis
(Zorgassistente)
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
bij de groepen 1-2.

Schooltijden
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30
uur tot 14.30 uur.
Op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30
uur.
De deuren van de school gaan elke ochtend om
8.20 uur open. U heeft dan de mogelijkheid om
met uw kind mee de klas in te komen. Om 8.30
uur gaat de bel, het is de bedoeling dat de
ouders dan de klas verlaten.

Als de school uit is
De kinderen lopen samen met de leerkracht naar buiten. Ouders kunnen wachten op de speelplaats.
Kinderen die hun ouders niet meteen zien wachten altijd bij de leerkracht, de leerkrachten gaan pas
naar binnen als alle kinderen zijn opgehaald. Wanneer iemand anders uw kind ophaalt (bijvoorbeeld
de Buitenschoolse Opvang), dit graag even vooraf aan de leerkracht doorgeven.
Wij streven ernaar dat iedereen te voet of met de fiets naar school komt. Komt u echter toch met de
auto gelieve dan gebruik te maken van de kiss en ride strook of iets verder weg parkeren.
Een kwartier voor aanvang van de school en tot een kwartier na het uitgaan van de school staan er
brigadiers aan de Lienderweg.
Voor het eerst naar school
Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is, neemt de leerkracht contact met u op over de
wenperiode van uw kind op school. Het betreft 5 ochtenden die in onderling overleg met elkaar
worden afgesproken. Vaak starten de kinderen volledig op school op de dag na de 4e verjaardag.
Kinderen die 4 jaar worden stromen gedurende het hele schooljaar in. Wordt uw kind na 1 juni 4 jaar
dan adviseren wij om na de zomervakantie pas te starten op school.
De eerste stap is soms moeilijk voor het kind, maar ook voor de ouder. Het afscheid nemen zal niet
altijd even gemakkelijk zijn, maar dat is logisch: veel onbekende gezichten en een vreemde juf.
Probeer het afscheid dan toch kort te houden. Als de eerste stap gezet is, gaat het spelen vanzelf.
Instroom in groep 1 of groep 0
Kinderen die in het schooljaar vóór 1 januari instromen, starten vaak in groep 1 en zullen na de
zomervakantie doorstromen naar groep 2. Kinderen die na 1 januari instromen zullen starten in
groep 0 en zullen na de zomervakantie doorstromen naar groep 1. Natuurlijk is het altijd maatwerk
en bekijken wij wat het best passend is voor elke leerling in overleg met ouders, dit is vooral van
toepassing bij leerlingen die in oktober, november en december instromen.
Schoolpoort
Voor informatie en communicatie naar ouders
maken wij gebruik van schoolpoort. U krijgt via
school een inlogcode om u aan te melden. Het is
belangrijk dat u regelmatig inlogt, via deze weg
krijgt u informatie over onze thema's,
ouderavonden, uitstapjes, e.d. Er is ook een app
beschikbaar van Schoolpoort, wij adviseren u om
deze app te gebruiken.

#Talent
Dit is de naam van onze nieuwsbrief. In de
#Talent leest u nieuws van alle groepen en krijgt
u informatie over allerlei andere zaken die met
school te maken hebben. Deze nieuwsbrief
ontvangt u 11 of 12 keer per schooljaar via
Schoolpoort.
Dagindeling
We starten de dag met het powermoment. Als
de kinderen 's morgens binnenkomen mogen ze
zelf een werkje in de klas kiezen. Om 8.45uur
ruimen we op en starten we de dag gezamenlijk in de kring. Gedurende de dag is er een afwisselend
programma bestaande uit kringactiviteiten (spelactiviteiten, reken- en taalactiviteiten, sociaalemotionele activiteiten, muziek, dans, drama, etc.), werklessen waarbij de kinderen vrij kiezen of
soms bezig zijn met een taak, buiten spelen en gymmen.
Fruit eten
De kinderen nemen fruit en/of drinken mee naar school. Ze leggen dit 's morgens bij binnenkomst in
de fruitbak die bij de deur van het lokaal staat. Graag bekers en fruit(bakjes) voorzien van naam.
Tussen 9.15 uur en 10.00 uur is er de mogelijkheid om fruit te eten. Kinderen kiezen zelf wanneer ze
dit doen. Ze pakken zelfstandig hun fruit en zoeken een fijn plekje om rustig hun fruit op te eten.
Wanneer de kinderen om 10.00 uur het fruit nog niet hebben opgegeten, zal de leerkracht de
kinderen hieraan herinneren.
Lunch op school
Tussen 12.00 uur en 12.30 uur eten we gezamenlijk in de klas. De kinderen nemen hiervoor een
rugzak mee met daarin hun boterhammen en drinken. Drinken wat in de koelkast moet, mag
worden meegenomen naar de klas. In de klas staat een bak die in de koelkast wordt gezet. Eten wat
niet opgegeten is gaat in de broodtrommel mee terug naar huis. Wij gaan er vanuit dan kinderen een
gezonde lunch mee naar school nemen.
Themawerk
Wij werken met de methode "Sil op school". Gedurende het schooljaar staan er 6 tot 8 thema’s
centraal in onze kleuterklassen. Bijna al onze lessen staan dan in het teken van dit thema, kinderen
worden op deze manier uitgedaagd om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.
U ontvangt via schoolpoort aan het begin van een thema een nieuwsbrief hierover.
Zindelijkheid
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is als hij/zij op school komt en geheel zelfstandig naar de wc
gaat. Wanneer uw kind nog niet helemaal zindelijk is, hopen wij dat u er begrip voor op kunt
brengen, dat wij uw kind niet altijd kunnen verschonen. Hiervoor zouden wij dan een hele groep
kinderen alleen in de klas moeten laten. Mochten wij niet in de gelegenheid zijn om uw kind te
verschonen, wordt u gebeld, zodat u dat zelf kunt komen doen.
Gymschoenen
Wij gaan regelmatig gymmen met de kleuters, dit gebeurt in onze eigen speelzaal op school.
Hiervoor heeft uw kind gymschoenen nodig. Deze gymschoenen blijven het hele schooljaar op
school. We bewaren deze in de klas. Graag de gymschoenen voorzien van naam.

Kleding
Het is fijn als de kinderen gemakkelijke kleding dragen die tegen een stootje kan. Tijdens de
wintermaanden ook graag alle mutsen, dassen en wanten voorzien van naam.
Luizencontrole
In de eerste week na iedere schoolvakantie worden alle kinderen en leerkrachten gecontroleerd op
hoofdluis. Voor meer info zie schoolgids of schoolkalender.
Ziekte
Bij ziekte van uw kind of bijvoorbeeld een
doktersbezoek vragen we u dit ’s morgens
tussen 08.00 uur en 08.30 telefonisch te melden.
Telefoonnummer: 670090.
Bij afwezigheid zonder bericht wordt contact
opgenomen met de ouders. Bij besmettelijke
ziekten verzoeken wij u dringend dit ook aan
school door te geven. Dit uiteraard in het belang
van alle andere kinderen en de leerkrachten.

Verlof aanvragen
Is uw kind vier jaar, dan is het officieel niet leerplichtig maar desondanks gelden dezelfde regels als
voor de andere kinderen op school. U mag uw kind dus niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis
houden. Verlof dient aangevraagd te worden bij de directie van de school.
Klassenouder
Sommige activiteiten zijn zonder hulp niet mogelijk. Daarom wordt er door de klassenouder af en
toe een beroep op u gedaan om hierbij te helpen. Hierdoor wordt de betrokkenheid tussen de
leerkracht, kinderen en ouders bevorderd. De klassenouder is lid van de ouderraad en kan u
benaderen via Schoolpoort of aanspreken wanneer er hulp nodig is. Onderwijs maak je samen!
Verjaardag
De 4e verjaardag wordt niet op school gevierd, vaak wordt dit al gevierd bij de peuterspeelzaal of de
dagopvang.
Wanneer uw kind bijna jarig is, kunt u bij de leerkracht een afspraak maken om dit te vieren. U
ontvangt dan een lijstje omtrent de traktatie-afspraken van onze school. De jarige krijgt een
feestkroon, er wordt gezongen en muziek gemaakt. De jarige staat de hele dag in de belangstelling.
Natuurlijk mag u bij het zingen en het uitdelen aanwezig zijn. U mag foto’s maken tijdens de
verjaardag, filmen mag niet. De gemaakte foto’s
zijn alleen voor privé gebruik en mogen niet
online worden geplaatst.
Voor de verjaardagen van mama en papa wordt
een kleinigheidje gemaakt door uw kind. U kunt
uw verjaardag invullen op de kalender bij het
klaslokaal.

Bewaren van werkjes
Op school houden we van ieder kind een bewaarmap bij. Hierin zit van elk thema een werkje. Deze
map krijgen ze op het einde van het schooljaar mee naar huis. Zo heeft u na een jaar een mooie
herinnering aan de kleutertijd van uw kind.
Foto's
In de klassen worden regelmatig foto's gemaakt. Deze komen op onze site of op facebook.
Indien u niet wil dat foto's van uw kind op internet komen kunt u dit aangeven bij de leerkracht.
Spulletjes meenemen naar school
Kinderen mogen spulletjes meebrengen naar school als deze gerelateerd zijn aan het thema waar we
in de groep mee bezig zijn of passend zijn bij de letter die op dat moment in de klas centraal staat.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen zomaar speelgoed meebrengen naar school.
De kinderen van groep 1 krijgen een keer per jaar de “dit ben ik tas” mee naar huis. De kinderen van
groep 2 krijgen een keer per jaar de “boekentas” mee naar huis. In de tassen vindt u een
informatieblad.
Tot slot:
Wij hopen u met deze informatie wegwijs te hebben gemaakt over de gang van zaken bij de kleuters.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd na school terecht bij de groepsleerkracht. Heeft u zaken die
u wilt bespreken over uw kind is het fijn als u hier een afspraak voor maakt bij de leerkracht.

