Welkom in groep 1-2
van de
Prins Clausschool
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Beste ouders/verzorgers,
Met dit boekje informeren wij u over het reilen en zeilen in de
kleutergroepen bij ons op school.
Van harte welkom en wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op
de Prins Clausschool.
Namens de directie en de leerkrachten van de groepen 1/2.
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Oefenmomenten vóór de vierde verjaardag
Zodra uw kind geplaatst is in één van de kleutergroepen, neemt de
leerkracht van de betreffende groep contact met u op om twee
oefenmomenten (dagdelen) af te spreken. Denkt u dat uw kind het
spannend vindt zo’n eerste keer, dan mag een ouder tijdens de
kringactiviteit in de klas blijven (meestal is dit niet nodig en kunt u
het beste gelijk met de andere ouders weggaan).
De eerste weken op school
De overgang van thuis, peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf
naar de basisschool is voor veel kinderen een grote stap. Uw kind
doet veel nieuwe indrukken op (een grote groep kinderen, lange
dagen, veel activiteiten).
Verwacht in het begin niet te veel verhalen van uw kind, uw kind
moet zelf nog alle nieuwe indrukken verwerken.
8 weken gesprek
Na ongeveer 8 weken onderwijs plannen we een gesprek met de
ouders/ verzorgers. We bespreken dan het welbevinden van uw kind
aan de hand van het formulier “Alle kinderen in beeld”.
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Een dag in de kleutergroep

Inloop (KOM OP TIJD!!)

Om 8.20 uur gaan de deuren open en zijn de kinderen welkom.
Tussen 8.20 – 8.30 uur komen ze in de klas, pakken ze zelf hun
stoel en gaan in de kring zitten. De kinderen lezen rustig een
boekje of kletsen gezellig met andere kinderen.
De leerkrachten willen ‘s morgens de aandacht aan de kinderen
schenken. Er is ‘s morgens dan ook weinig tijd om ouders te woord
te staan.
Wij verzoeken u vriendelijk kort afscheid te nemen van uw kind en
de klas te verlaten. De gesprekken met de leerkracht kunnen ná
schooltijd –op afspraak- plaatsvinden.
Uiterlijk 8.30 uur (als de 2e bel gaat) dient u de klas te verlaten,
zodat de leekrachten kunnen starten met het ochtendprogramma.
’s Middags komen de kinderen tussen 12.50 en 13.00 uur in de klas.
Ouders worden verzocht buiten de klas gedag te zeggen.
Wij vragen u vriendelijk doch dringend om zowel ’s ochtends als ’s
middags op tijd op school te komen.
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Kring
Tijdens de kring besteden we dagelijks aandacht aan de dagritmekaarten (het programma van de dag) en aan het planbord
(tijdbesef, weersverwachting). Op maandagochtend starten we met
de vertelkring. Deze heeft o.a. tot doel de mondelinge
taalvaardigheid te stimuleren. Kinderen vertellen vaak makkelijker
als ze een voorwerp (speelgoed, foto of kaartje o.i.d.) kunnen laten
zien. Daarom mogen ze op maandagochtend iets mee naar school
nemen.
Op de andere ochtenden en de middagen besteden we de kringen
aan taal- of rekenactiviteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling,
drama, muziek of school-tv (Koekeloere). De kringlessen worden o.a.
gegeven aan de hand van de methode Kleuterplein.

Werkles
Tijdens de werkles werken kinderen op verschillende plekken in de
klas. Ze spelen/werken in de hoeken, op de matten of aan tafels.
De kinderen kiezen aan de hand van het kiesbord of de leerkracht
hangt de naamkaartjes alvast op.
Tijdens het werken gebruiken we het stoplicht. De kinderen leren
op deze manier o.a. met uitgestelde aandacht te werken. Staat het
stoplicht op rood, dan is de leerkracht aan het werk in de kleine
kring en zijn de overige kinderen stil aan het werk:
De kleine kring is meer toegespitst op het niveau en/of specifieke
behoefte van een kleinere groep kinderen.
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Fruit eten en drinken
Halverwege de ochtend hebben we een pauze. We vragen u om
drinken in een beker mee te geven en deze te voorzien van de naam.
Liever geen pakjes: we willen daarmee onnodig afval voorkomen. Om
bij te dragen aan een gezonde voeding voor uw kind vragen wij u om
fruit mee te geven. Zeker geen snoep! Wilt u uw kind een portie
meegeven dat hij of zij in onze pauze van ongeveer een kwartier
kan opeten.

Buitenspelen
De groepen 1-2 hebben
een eigen speelplein. We
spelen per dag twee keer
ongeveer 45 minuten
buiten. Als het koud is, is
het belangrijk dat uw kind
zich warm aan kan kleden.
Denk aan goed schoeisel
(kinderen willen rennen,
springen en in de zandbak)
en kleding waarin gespeeld
mag worden. Bij slecht
weer vervalt het buitenspelen en gymmen we extra.
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Gymmen
We gymmen twee keer per week: op maandag en donderdag of
vrijdag. We maken hierbij gebruik van de methode
“Bewegingsonderwijs in het speellokaal” en lessen uit “Kleuterplein”.
De ene week staan de toestellen klaar en de andere week geven we
spel-/danslessen.
Van gymmen krijgen de kinderen het warm en daarom mogen ze
waar mogelijk wat kleding uittrekken. Daarnaast zijn gymschoenen
in de speelzaal verplicht. De schoenen met daarop hun naam, blijven
op school. Het is prettig als uw kind zijn of haar schoenen zelf aan
kan trekken en dicht kan maken (elastiek of klittebandsluiting).
Wilt u af en toe controleren of de schoenen niet te klein zijn?

Ophalen kinderen
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kleuters ’s morgens en
’s middags naar school, op woensdag en vrijdag alleen ’s morgens.
’s Ochtends is de school om 12.00 uur uit en ’s middags om 15.00
uur.
De kinderen komen met de leerkracht naar buiten, via de ingang aan
de achterzijde van de school. Ouders/verzorgers wachten buiten
de poort op hun kind. De groepen 1-2a en 1-2c staan bij de hoge
poort, de groepen 1-2b en 1-2d staan bij de lage poort (bij het
speelplein). De afspraak is dat kinderen bij de juf wachten totdat
ze hun ouders/verzorgers zien.
Na schooltijd bent u welkom om in de klas te kijken naar het werk
van uw kind, behalve als de leerkracht een gesprek heeft in de klas.
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Methodes


Kleuterplein



Bewegingsonderwijs in het speellokaal



Fonemisch bewustzijn



Gecijferd bewustzijn



De Vreedzame school

Aan de hand van thema’s komen in de methode “Kleuterplein” alle
ontwikkelingsgebieden aan bod. Naast taal en rekenen is er binnen
de methode aandacht voor de motoriek (voorbereidend schrijven en
gym), voorbereidend lezen, woordenschat, muziek, wereldoriëntatie
en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
We werken met vaste routines die in elk thema terugkomen:
interactief voorlezen, beeldwoordenveld, thematafel, lettertafel
en het planbord.
Raai de Kraai
Raai is de mascotte van de methode Kleuterplein en doet tijdens de
thema’s regelmatig mee met de kinderen in de klas. Doordeweeks
woont Raai de Kraai in de klas, in het weekend gaat Raai graag uit
logeren. Als Raai bij uw zoon/dochter heeft gelogeerd, mag hij/zij
tijdens de vertelkring vertellen welke avonturen ze
samen hebben beleefd. Foto’s, entreebewijzen, bonnetjes e.d.
kunnen uw kind hierbij helpen. Tijdens het werkuur mag uw
zoon/dochter vervolgens een mooie tekening maken in het Dagboek
van Raai de Kraai. De juf helpt om er dingen bij te schrijven.
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Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is een belangrijke eigenschap die ouders en
leerkrachten kinderen kunnen meegeven.
Kinderen die hun problemen zelf leren oplossen, krijgen
zelfvertrouwen en leren verantwoordelijkheid te dragen.
Zelfstandigheid vergroot je door kinderen voldoende praktische
vaardigheden aan te leren.
Daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen zo veel mogelijk
zelfstandig doen.
Enkele voorbeelden zijn:


de jas aan- en uittrekken;



de stoel pakken en in de kring komen zitten;



naar de wc gaan en de billen afvegen;



aan- en uitkleden voor de gymles;

Hulpjes
De juffen hebben elke dag hulpjes. De hulpjes mogen naast de juf
zitten en mogen die dag extra taken doen voor de juf. Alle kinderen
zijn meerdere malen per schooljaar aan de beurt.
Digibord
Het digibord wordt ingezet tijdens de kring (ter ondersteunig van
de les), voor schooltv (Koekeloere) en tijdens het werkuur
(educatieve spelletjes voor de kinderen).
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Toetsen
In groep 2, nemen we twee keer per jaar de Cito-toetsen Taal en
Rekenen voor Kleuters af (in januari en juni).
We doen dit digitaal met behulp van laptops en computers. Kinderen
moeten hiervoor met de muis kunnen werken. We verzoeken u
vriendelijk dit thuis met uw kind te oefenen.
We meten twee keer per jaar de leesvoorwaarden van de kinderen
uit groep 2 met behulp van de toets “fonemisch bewustzijn”. Dit
gebeurt 1 op 1, tijdens de werkles.
Naast observaties en registraties worden de toetsresultaten
gebruikt om Passend Onderwijs te realiseren.
Ouderbetrokkenheid
We hechten waarde aan een goede relatie met ouders/verzorgers.
Door na schooltijd regelmatig een kijkje in de klas te nemen, kunt u
zien wat er leeft in de groepen (thema’s). We presenteren het
werk van de kinderen op de kasten en u ziet de thematafel en de
lettertafel. Hierdoor kunt u thuis inhaken op waar we mee bezig
zijn in de klas.
We houden u op de hoogte van wat leeft in de groepen door middel
van de nieuwsbrief(wekelijks), brieven en foto’s op de website.
We willen graag gebruik maken van uw beroep/hobby.
Als u denkt iets bij te kunnen dragen aan een bepaalde activiteit of
thema, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de
leerkracht van uw kind. We kijken dan samen hoe we dat inpassen
binnen ons onderwijs.
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Ouders kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren
binnen de groep bijvoorbeeld als biebouder of klassenouders. Veel
activiteiten zijn alleen uitvoerbaar met hulp van ouders. We hebben
regelmatig hulp nodig bij het begeleiden van groepjes kinderen.
Voor excursies buiten de deur zijn we afhankelijk van ouders voor
het vervoer.
Oudergesprekken
Na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht kort te spreken.
Heeft het gesprek iets meer tijd en/of privacy nodig dan is het
altijd mogelijk om een afspraak na schooltijd te maken.
Twee keer per het jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minuten
gesprek. Hierin worden de ontwikkeling van uw kind besproken.
In november en april bespreken we de KIJK!. Dit is de
registratiemethode in de groepen 1/2. In “KIJK!” wordt de
vooruitgang op alle ontwikkelingsgebieden geregistreerd en de
ontwikkelingen gevolgd.
Verjaardag
De verjaardag van uw kind is een groot feest dat gevierd wordt in
de groep. Maak van te voren met de leerkracht een afspraak over
de dag waarop u dit wilt vieren. We vieren de verjaardag aan het
begin van de ochtend, om 8.30 uur. Als ouder/verzorger bent u
natuurlijk van harte welkom tijdens het feest. Het is toegestaan
foto’s te maken, filmen mag helaas niet. Uw kind trakteert in de
groep en mag ook langs andere leerkrachten en medewerkers gaan.
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Info-avond
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een algemene
informatie-avond. Alle ouders van kinderen in groep 1-2 worden
hiervoor uitgenodigd. Op deze avond kunt u kennismaken met
andere ouders en geven de leerkrachten informatie over het reilen
en zeilen in de groep.
In juni zijn er facultatieve gesprekken (al naar gelang de behoefte
van leerkracht of ouders).
Algemene schoolinformatie
Voor de algemene informatie verwijzen wij u graag naar de website:
www.prinsclausschool.nl Hier vindt u o.a. de schoolgids,
schoolkalender, informatie over stg. SOOS, bso enz.
De Nieuwsbrief van de Prins Clausschool verschijnt iedere vrijdag,
ook is deze te vinden op onze website.
Tot slot: vergeet niet om op onze website de klassenpagina te
bezoeken voor foto’s van allerlei activiteiten!
Tip: help uw kind herinneren!


maandag: vertelkring/meeneemdag/Raai de Kraai komt weer
naar school



maandag en donderdag: gym



woensdag: de kinderen mogen wat kleingeld meenemen, we
sparen voor verschillende goede doelen



vrijdag: Raai de Kraai gaat logeren
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Prins Clausschool



Weezenhof 40-02



6536 DB Nijmegen



Tel: 024–3441854



info@prinsclausschool.nl



www.prinsclausschool.nl
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