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Schooljaar 2021-2022

Schooltijden groep 1/ 2
Maandag: 8.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag:
8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.15 uur
Donderdag: 8.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag:
8.30 uur tot 12.00 uur
Inloop:
De kinderen mogen vanaf 8.25 uur in de
klas. We willen graag dat de ouders in de
klas voor 8.45 uur afscheid nemen. Dan zal
er een belletje klinken.
De kinderen mogen bij binnenkomst kiezen
van het planbord. Soms liggen er ook
materialen klaar op tafel. De kinderen mogen niet in de hoeken, ook de broertjes en
zusjes liever niet. Dit scheelt opruimtijd.
Bij de deur ligt een agenda waarin je mededelingen op kunt schrijven [denk aan
doktersbezoek, B.S.O. of wanneer iemand anders je kind ophaalt].
Kring:
Kinderen mogen iets vertellen.
De kalender wordt besproken.
We zingen samen.
Trefwoord:
Bij deze methode staat er elke week een nieuw thema centraal. Denk hierbij
aan woorden als: bescherming, elkaar helpen, verantwoordelijkheid, ja of
nee?, kracht etc.
Rondom dit weekthema worden er verschillende activiteiten aangeboden
en verhalen verteld. Deze verhalen kunnen spiegelverhalen zijn maar ook
Bijbelverhalen. Elke week komen er zeker twee Bijbelverhalen aan bod.
Activiteiten kunnen een kort spel, een gesprek, een lied leren, een
gedicht lezen etc. zijn.
Speelwerktijd:
Jonge kinderen leren door te spelen. D.m.v. uitdagende hoeken komen de
tussendoelen aan bod. We werken met een planbord. Hierop staan taken die je moet
doen gedurende de week en vrije keuze taken. De kinderen kunnen zien wanneer een
hoek of werkje vol zit.

Eten en drinken:
’s Morgens mogen de kinderen fruit meenemen en iets te
drinken in een beker [geen pakje i.v.m. teveel afval].
Tussen de middag boterhammen en iets te drinken. Liefst
geen extra dingen, dit voorkomt de onderlinge verschillen.
Gym:
De kinderen gymmen meestal in hun hemd en onderbroek [mag wel in gymkleren].
Gymschoenen graag met elastiek of klittenband zodat de kinderen de schoenen
zelf aan kunnen doen. De schoenen worden in een kast op school bewaard. Wilt u de
naam van uw kind op de schoenen schrijven?
Taal en rekenen:
We werken ontwikkelingsgericht aan de hand van thema’s. De doelen voor taal en
rekenen staan verwerkt in de
themaplanner. Deze S.L.O. doelen
komen aan bod in de hoeken en in de
kleine kring. De S.L.O doelen worden
in 5 periodes verdeeld. Beheerst een
kind de doelen niet, dan wordt daar
tijdens het spelen en in de kleine
kring extra aandacht aan besteed.
Kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong krijgen
extra uitdagende lesstof.

Tutorlezen:
Elke week wordt 20 minuten voorgelezen door groep 6. Een kind van groep 6 kiest
samen met een kind van groep 1 of 2 een prentenboek en gaan die dan samen
bekijken, voorlezen en bespreken.
Engels:
De kinderen krijgen per week een half uur Engels. We
volgen de methode “Groove me”.
Sociale talenten:
Door middel van verhaaltjes en toneelspel leren de kinderen hoe ze om moeten gaan
met elkaar.

KIJK:
Wij observeren en registreren de ontwikkeling van de
kinderen in KIJK.

Fonemisch bewustzijn:
Wij screenen de kinderen van groep 2, ongeveer 3
keer per jaar. We kijken dan naar de letterkennis,
benoemen van de eerste letter, snel benoemen van
kleuren enz. Komt de beginnende geletterdheid te
langzaam op gang dan zetten we het
computerprogramma “Bouw” in . Dit in overleg met de ouders en de logopediste die
bij ons op school aanwezig is.
Iedere week leren de kinderen een nieuwe letter met een daarbij horend
klankgebaar. De kinderen mogen in de week iets van huis meebrengen passend bij de
letter.

Rapport:
In september is er een informatieavond. In februari krijgt groep 1 een gesprek en
groep 2 krijgt een rapport en een gesprek. In juli krijgen groep 1 en groep 2 een
rapport en een gesprek.
Naast deze avonden kan er natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden voor een
gesprek na schooltijd. Dit schooljaar zullen in november extra tienminuten
gesprekken gehouden worden in november.

Schoolreisje:
Ieder jaar gaan we in september op schoolreisje.

Verjaardagen:
Bij verjaardagen mag uw kind natuurlijk trakteren. Het liefst iets gezonds. Daarbij
hoeven geen traktaties voor het hele team te worden
meegenomen. Wanneer u een verjaardagsfeestje wilt vieren,
wilt u de kaartjes hiervoor dan niet op school uitdelen? [dit
geldt ook voor de kerstkaartjes].
Voor de verjaardagen van mama en papa kan een tekening
gemaakt worden. Er ligt hiervoor een mapje bij de deur
waarin de data genoteerd kunnen worden.
Boekenochtend:
Iedere woensdagochtend heeft u tijdens de inloop de gelegenheid om samen met uw
kind prentenboeken te lezen. U kunt dan een plekje zoeken in de klas of op de gang.
De prentenboeken liggen op de tafels in de klas.
Flip:
Binnenkort kan het zijn dat Flip de Beer een weekendje komt logeren. Als hij
tijdens het spelen vies wordt mag hij op 40 graden in de wasmachine. Er komt een
begeleidende brief met Flip mee.
Speelgoedmorgen:
De vrijdag voor elke vakantie mogen de kinderen speelgoed meenemen van thuis om
mee te spelen. Op de andere dagen vragen wij u alleen iets mee te geven wat bij het
thema past.
Social media:
Onze school maakt gebruik van SocialSchools. Hiervoor krijgt u een toegangscode.
We kunnen hierin berichten delen met de ouders, de groep of de hele school, in een
beschermde omgeving. We hebben een website www.debronhengelo.nl. Verder gaan
we de facebook-pagina opnieuw gebruiken. Als u niet wilt dat uw kind op social media
terechtkomt, wilt u dit dan kenbaar maken bij de directeur van de school?
Wij zorgen er dan voor dat er geen foto’s van uw
kind/kinderen worden geplaatst op social media.
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Corona.
Doordat we dit jaar te maken hebben met het virus Corona zijn er andere regels
van toepassing. De aangepaste regels krijgt u steeds via SocialSchools.

