Informatieboekje cbs de Triangel
Voor de kleutergroepen
U kunt in dit boekje informatie vinden specifiek voor groep 1 en 2. We hebben de
informatie onder kopjes geplaatst, zodat u het later handig kunt terugvinden.

Nieuwe leerling
Als uw kind bijna 4 jaar is, wordt uw kind een maand van tevoren uitgenodigd op school.
De groepsleerkracht maakt hiervoor een afspraak met u. De eerste keer is altijd samen
met u. De andere keren mag uw kind nog 4 dagdelen alleen meedraaien in de groep.

Inloop
Uw kind mag vanaf 8.20 uur in de klas. De kinderen hangen zelf hun jas netjes aan de
kapstok. De kinderen lopen op de gang. De tas van het fruit en de lunch wordt in de
grote bak in de gang gelegd. Graag alle bakjes en bekers voorzien van naam!

Toiletregels
De kinderen mogen naar het toilet gaan wanneer het kan, als de toilet bezet is moeten
de kinderen weer terugkomen in de klas en dan even wachten tot de toilet vrij is.
De regel is dat de kinderen tijdens de kring niet naar het toilet gaan. Alleen als uw kind
echt moet.
We stimuleren de kinderen dat ze zelfstandig naar het toilet gaan en zelf hun billen
schoonmaken.

Fruit eten en lunchen
Rond 10.00 uur gaan we met elkaar eten en drinken. De
kinderen pakken hun tas, daarna zingen we samen
'smakelijk eten’. We eten fruit of brood, maar er mogen ook
andere gezonde dingen meegegeven worden. Liever geen
snoep meegeven.
Rond 12.00 uur gaan we lunchen, dan eten we brood en
drinken we melk of iets anders.

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, krijgt hij/zij een verjaardagshoed en mag op onze speciale
verjaardagsstoel zitten. We besteden uitgebreid aandacht aan onze jarigen. Voor de
jarige is er een grote kaart met stickers. Natuurlijk mag uw kind ook trakteren.
De jarige geeft soms een feestje thuis. We willen u vriendelijk vragen de uitnodigingen op
het schoolplein uit te delen of deze rond te brengen.

Godsdienst
We beginnen de dag met een gesproken of gezongen
gebed. De vertellingen zijn van de methode ” Kind op
Maandag ”. Op maandag wordt het verhaal van " Mies
en Max ” verteld. Op dinsdag en donderdag vertellen we
de Bijbelverhalen van die week. De andere dagen wordt
het verhaal teruggevraagd en wordt er bijvoorbeeld een
lied aangeleerd. Na het Bijbelverhaal worden er
christelijke liederen gezongen. We eindigen de dag ook
met een gesproken of gezongen gebed.

Schoudermaatjes
In groep 1 en 2 werken we met schoudermaatjes. Dan wordt uw kind gekoppeld aan een
klasgenootje. Dit houdt in dat de kinderen elkaars maatje zijn, ze helpen elkaar.
Bijvoorbeeld jas aandoen, jas dicht doen, samenwerken, samen in de rij enz.

Hulpjes van de juf
Elke dag mogen 2 kinderen "hulp” zijn. Zij mogen naast de juf zitten, vooraan in de rij
staan, het eerst kiezen bij buitenspel en tijdens het speelwerkuur, enz....
Speelgoed/ knuffel mee naar school
Wij stimuleren de kinderen eigen speelgoed/ de knuffel zoveel mogelijk thuis te laten.
Wordt er toch iets meegenomen, dan is dit voor eigen risico.

Spel en beweging
Tijdens de bewegingslessen mogen de kinderen gymschoenen dragen (het liefst met
klittenband of elastiek). Dit is vrijwillig, het mag maar hoeft niet. Anders gymmen de
kinderen op blote voeten. Als u wel schoenen meegeeft, wilt u de schoenen dan voorzien
van naam! De gymtas blijft op school.

Spelen en werken
Tijdens het speel/werkmoment, kunnen de kinderen kiezen uit een ruime keuze aan
activiteiten. Al deze activiteiten zijn grotendeels ingedeeld in hoeken of werkplekken.
We gebruiken de thema's uit de methode
“Onderbouwd”. Onderbouwd is een
methode die we gebruiken in groep 1 en 2.
Er wordt vooral gewerkt met
ontwikkelingsmateriaal, dit wordt op
speelse wijze aangeboden en verwerkt.
Er staat altijd één taaldoel, twee
rekendoelen en één motoriek doel op het
programma. Een thema duurt meestal 3 weken.

Het ophalen van de kleuters
De kleutergroepen gaan uit de eigen buitendeur van het klaslokaal naar buiten. Als uw
kind niet opgehaald wordt, dan neemt de leerkracht uw kind weer mee naar binnen in
het eigen lokaal.
Gaat uw kind naar de opvang binnen het gebouw dan wordt hij/zij opgehaald door de
pedagogische medewerkster bij het klaslokaal.

Nieuwsbrief
Elke week verschijnt er een nieuwsbrief. Elke twee weken is er nieuws uit de eigen groep.
Daarin kunt u ook informatie lezen uit de groep van uw zoon/dochter. Dit gaat via de
school app: Mijn School.

Gesprekken/contacten met ouders
We starten aan het begin van een nieuw schooljaar met “gouden wekengesprekken”,
waar u de leerkracht n.a.v. een gouden wekenformulier iets vertelt over uw zoon/
dochter.
De leerkracht van groep 1 doet dit ook bij de nieuwe leerlingen die instromen gedurende
het schooljaar. Na een maand krijgt u een uitnodiging voor een gouden weken gesprek.
In een schooljaar worden er nog 2 oudergesprekken gepland. Waarin wij als leerkrachten
vertellen over de prestaties van uw kind.

Wat kunnen ouders doen voor de groep of de school?
Hulp van ouders is normaal ook gebruikelijk bij de kleutergroepen bijvoorbeeld; helpen
bij activiteiten, luizencontrole, papiercorso, bibliotheek, sinterklaas.
Maar door de Coronamaatregelen lopen bepaalde dingen anders dan wat we gewend
zijn. Maar op uitnodiging kan er al wat meer.

Maar u kunt ons altijd bereiken via de mail:
Groep 1 :

juf Karin

k.koller@noordkwartier.nl

Groep 2:

juf Ineke

i.schutten@noordkwartier.nl

Groep 1 / 2 :

juf Jacqueline

j.middel@noordkwartier.nl

Mochten er nog vragen zijn, kom gerust langs.

