Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school
in groep 1/2.
In deze folder vindt u allerlei nuttige informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school in de hoop dat u
zich daardoor sneller thuis voelt. De onderwerpen zijn op alfabetische volgorde gezet zodat een en ander gemakkelijker opgezocht kan worden.

Bewaren van werkjes
Gemaakte werkjes worden natuurlijk mee naar huis gegeven. Als u het leuk vindt, kunt u alle werkjes thuis in
een map bewaren. Zo heeft u een mooie herinnering
aan de kleutertijd van uw kind.
Tip: bij grotere werkjes kunt u een foto maken.

Boekenkring/vertelkring
Kinderen mogen elk jaar een boekenkring/vertelkring
houden. Ze mogen dan een boek van thuis aan de klas
presenteren en er iets over vertellen in de kring. Ouders
zijn hierbij van harte welkom.
Voor de vertelkring mogen de kinderen iets meenemen
naar de klas om over te vertellen.

Brengen en halen van kleuters
We hanteren een inlooptijd op onze school van 8:20 tot
8:30 uur. De kleuters kunnen gedurende deze tijd de
klassen in druppelen. Ze gaan zelfstandig, zonder ouders naar binnen. We zien dat het zelfvertrouwen van
kleuters groeit als ze dit zelfstandig mogen doen. Het afscheid nemen gaat gemakkelijker en het is fijner voor de
rust in de klas. Zo hebben de kinderen de ruimte om rustig de dag te starten.
Natuurlijk is het tijdens de wenmomenten fijn om samen
met uw kind de klas in te komen en even samen te spelen.
Als de kinderen naar huis gaan nemen de leerkrachten
de kinderen mee naar buiten en verzamelen we bij ons
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eigen vak op de speelplaats. Op deze manier hebben de
leerkrachten een beter overzicht en verloopt het ophalen
van de kinderen rustiger en veilig.
Ouders/verzorgers zijn natuurlijk altijd van harte welkom
om na schooltijd een kijkje in de groep te komen nemen.
De kleuters van groep 1/2A t/m 1/2D gaan door de kleuteringang naar binnen.
Groep 1/2E gaat door de zijdeur bij de zandbak naar
binnen. Groep 1/2F en 1/2G gaan komen via de zijingang bij de Geseldonk naar binnen.
Hierna vindt u nog een plattegrond ter informatie, deze
hangt ook op de deur van de kleuteringang.
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Fruit / drinken
De kinderen mogen in de ochtend fruit (géén koek of
snoep), en drinken (liefst water) voor in de pauze meenemen. Het is handig als u de naam erop zet. Onze
voorkeur gaat uit naar hervulbare drinkbekers.

Gesprekkencyclus
We hechten veel waarde aan een goed contact met de
ouders van onze leerlingen. Als uw kind 2 of 3 weken op
school zit, wordt u uitgenodigd voor een startgesprek
met de leerkracht. Daarna hebben we elk half jaar een
gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Daarvoor
krijgt u een uitnodiging via het ouderportaal.
Mochten er tussendoor dingen zijn die u met ons wilt delen, kunt u altijd een afspraak maken.

Gym
Op advies van onze vakleerkracht laten we de kinderen
zoveel mogelijk op blote voeten gymen. Het is praktisch
om tóch gymschoenen op school te hebben. Daarom
vinden we het fijn als u voor uw kind gymschoenen
koopt die makkelijk aan te trekken zijn. Deze schoenen
blijven op school; wilt u alstublieft de naam in de schoenen noteren! U kunt eventueel ook een ander ‘teken’ in
of op de schoenen aanbrengen waardoor uw kind zijn of
haar eigen schoenen herkent.

Inloop
Een aantal keer per jaar is er een inloop met ouders. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging via het ouderportaal.
U bent dan van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in de groep tijdens het inloopwerkje van uw kind.
U kiest in deze week zelf één ochtend uit. U mag dan
samen met uw kind mee naar binnen lopen. Samen gaat
u dan aan de slag met het werkje van die dag. Na 15 à
20 minuten ruimen we op en gaan de kinderen in de
kring zitten. Dat is het moment dat u afscheid neemt van
uw kind.
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Inloopavond
Elk schooljaar worden 2 inloopavonden georganiseerd.
Deze avond is vrij toegankelijk voor alle ouders, verzorgers, familie, vrienden en kennissen. Als afsluiting van
het grote thema kunt u de klassen bezoeken waar de
kinderen allerlei werkjes tentoonstellen.

Kleding
Het is prettig als de kinderen kleding dragen die tegen
een stootje en verf kan en makkelijk zit; let op met moeilijke knopen van spijkerbroeken voor als uw kind snel
moet plassen! Het is fijn als de kinderen een setje reservekleding mee naar school brengen.
En voor het gemak vragen wij u om jassen, mutsen,
dassen en wanten te voorzien van de naam of ‘teken’
van uw kind.

Luizencontrole
Kort na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Bij die controle is het handig
als met name de meisjes geen vlechten of gel in de haren hebben. Nieuwe hulpouders hierbij zijn altijd welkom. Wilt u hierbij helpen dan kunt u dit doorgeven aan
de leerkracht.

Opbergen van spullen
In de gang bij de kleuterklassen staan kasten waarin de
kinderen spullen kunnen opbergen, elk kind heeft een eigen vak. Hierin kan hij/zij een (rug)tas en eventueel
overblijfspullen opbergen.

Ouderbijdrage
Elk jaar ontvangt u van de penningmeester van de ouderraad een verzoek voor een vrijwillige ouderbijdrage.
Dankzij deze bijdrage kan de ouderraad allerlei activiteiten organiseren voor de kinderen, onder andere de sinterklaasviering, een eindejaarsviering en carnaval. Er
wordt vanuit deze gelden ook een bijdrage gedaan aan
het cultuuronderwijs en creativiteit.
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Ouderraad
Zoals u ook in de schoolkalender kunt lezen bestaat de
ouderraad uit een gekozen groep ouders die namens
alle ouders beslist en adviseert over diverse zaken die
er op school aan de orde zijn. De ouderraad vergadert
eenmaal per maand, altijd op maandagavond. De taken
van de ouderraad bestaan in hoofdlijnen uit:
o de vinger aan de pols houden omtrent het reilen en
zeilen van de school;
o het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen;
o het beheren en verantwoord uitgeven van de ouderbijdragen.
Meer informatie over de ouderraad vindt u in de schoolkalender. Nieuwe enthousiaste leden zijn altijd van harte
welkom!

Samenwerking onderbouw
In onze onderbouw wordt veel samengewerkt. We hebben 2 of 3 kleutergroepen aan elkaar gekoppeld. Deze
groepen werken intensief samen. Dit houdt in dat kinderen uit deze groepen bij elkaar in de klassen mogen
spelen tijdens de speelwerkles. Op deze manier leren ze
nog meer andere kinderen kennen, leggen ze meer en
makkelijker contacten, ze leren de andere juffen/meneer
goed kennen en onze leerkrachten kunnen hun expertise delen door samen naar kinderen te kijken. Daarnaast krijgen kinderen op deze manier extra bewegingsruimte omdat ze kunnen kiezen uit 2 lokalen om te werken en spelen. Er is een breder aanbod en we kunnen
onze hoeken nog beter en meer betekenisvol inrichten.

Schoolkalender
Deze kalender wordt u gratis uitgereikt en bevat veel
nuttige informatie, onder andere belangrijke data van vakanties en diverse activiteiten en ook de namen van alle
leerkrachten en de verschillende commissieleden. De
kalender kunt u ook gebruiken als naslagwerk door het
jaar heen.
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Schooltijden
Vanaf schooljaar 2020/2021 hebben we een continurooster. De tijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag: 08:30* – 14:45 uur
woensdag en vrijdag:
08:30* – 12:30 uur
Als u iets wilt vragen aan de leerkracht kan dat altijd,
maar het liefst nádat de klas uit is om 14:45 uur óf om
12:30 uur. Wilt u iets doorgeven, dan kan dit altijd via het
ouderportaal.
* Inlooptijd: tussen 8:20 en 8:30 uur

Thema-werk
Op onze school wordt veel thematisch gewerkt. Thematisch werken houdt in dat er gedurende enkele weken
gewerkt wordt aan een bepaald thema. De kleuters mogen soms, in opdracht van de leerkracht, iets meebrengen wat met dit thema te maken heeft.
U krijgt regelmatig ouderbrieven via het ouderportaal.
Hierin staat beschreven waar we over werken. Er staan
ook suggesties in voor knutselwerkjes, liedjes, versjes of
boekjes om thuis met uw kind mee bezig te zijn.
Ook kunt u op de site van onze school kijken. Hier worden regelmatig foto’s van verschillende thema’s, uitstapjes of activiteiten geplaatst.

Verjaardag
Bij het vieren van een verjaardag mogen de kleuters elkaar verantwoord trakteren op een kleinigheid. In de
schoolkalender kunt u lezen wat wij onder verantwoord
trakteren verstaan.
De jarige krijgt een feestkroon, er wordt gezongen en
muziek gemaakt. De jarige staat de hele dag in de belangstelling. Het wordt op prijs gesteld dat u bij het zingen en het uitdelen aanwezig bent. Gaandeweg het jaar
komen er nieuwe kinderen bij dus even navragen hoeveel traktaties er nodig zijn.
Om teleurstelling bij sommige kinderen te voorkomen is
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het prettiger als uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
buiten school om worden uitgedeeld.
De vierde verjaardag van de kinderen wordt niet op
school gevierd. Vaak vieren de kinderen hun vierde verjaardag al op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.
En uit onze ervaring is gebleken dat kinderen die net
pas op school komen het vaak niet prettig vinden om zo
in de aandacht te staan.

Weekbrief
De weekbrief wordt per email verspreid. U kunt hem ook
terugvinden op onze website. In de weekbrief leest u
nieuws van alle groepen en krijgt u informatie over allerlei zaken die met school te maken hebben.

Ziekmelding
Als een kind vanwege ziekte of andere oorzaken niet op
school kan komen, dient hij/zij bij voorkeur via het ouderportaal te worden afgemeld. Vanaf 8:00 uur ’s morgens
is de school bereikbaar.
Het telefoonnummer is: 0492 – 523847.
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We hebben in onze onderbouw bewust gekozen voor combinatiegroepen. Dit houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar
in de klas zitten. We zien dat kinderen enorm veel van en met
elkaar leren en dat de kinderen kunnen profiteren van een
breed aanbod. Kinderen kleuteren minimaal 2 jaar bij ons. Of
kinderen in groep 1 of 2 zitten, wordt niet alleen bepaald door
de kalenderleeftijd, maar juist door te kijken naar de ontwikkeling en rijpheid van het kind. Zo komt het regelmatig voor dat
kinderen niet 2, maar 3 jaar kleuteren, omdat dit beter past bij
de ontwikkeling. Dit betekent niet dat een kleuter ‘blijft zitten’,
maar juist dat het een verlengde kleuterperiode krijgt. Zo dragen we er samen zorg voor dat ze sterk kunnen starten in
groep 3.
Of en wanneer een kleuter doorstroomt naar groep 3 is een
zorgvuldig proces waar de leerkracht tijdig met de ouders over
in gesprek gaat. We werken vanuit een onderbouwde en geschoolde visie omtrent het rijpe brein. Door spelend, bewegend
en onderzoekend leren wordt dit gevormd. Onze leerkrachten
van de onderbouw zijn in het bezit van de benodigde expertise
omtrent deze rijping en hebben professioneel inzicht in de voorwaarden die nodig zijn om tot een kansrijke taal-/lees- en leerontwikkeling te komen in groep 3.
Al deze bevindingen worden met ouders besproken. Input van
ouders rondom de ontwikkeling van hun kind nemen we mee
als een waardevolle toevoeging voor ons kindbeeld. Voor ieder
kind wordt een individuele afweging gemaakt bij de overgang
naar de volgende groep. We gaan hierover ook in gesprek met
Intern Begeleider, teamleider en collega’s. De uiteindelijke beslissing of er een overgang naar groep 3 plaatsvind, ligt bij de
school.
Wij hopen u met deze informatie wegwijs te hebben gemaakt
over de gang van zaken bij de kleuters en op onze school. Als u
meer informatie wilt hebben, kunt u naast de leerkrachten of de
directie ook op onze website terecht
(www.obshout.nl), u kunt uw vragen ook per e-mail stellen
(obshout@obsh.nl) of contact opnemen met de teamleider onderbouw Anke v.d. Heijde.
Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van de kleutergroepen.
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