Basisschool de Vos
Informatiefolder Groep 1 en 2

Binnenkomst en spelinloop
Om 8.35 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen naar binnen. Het is de
bedoeling dat de ouders de kinderen naar binnen brengen, afscheid nemen en weer de klas
verlaten zodat de leerkracht om 8.45 uur kan beginnen met de les. Bij binnenkomst geven de
leerkracht en de kinderen elkaar hand en wensen elkaar goedemorgen.
In de laatste week van een ‘Piramide’-thema, is er spelinloop van 8:35 uur tot 8:55 uur. Na
de spelinloop gaan de kinderen in de kring zitten en zullen zij voor de ouders een versje of
liedje zingen over het thema dat die dag wordt afgesloten. Wij vinden het belangrijk de
ouders te betrekken bij wat er in de groep wordt gedaan. U kunt tijdens de spelinloop samen
met uw kind een werkje doen.
De materialen staan klaar op de tafels. Bij de spelinloop worden een aantal hoeken en tafels
niet gebruikt (de blokkenhoek, huishoek, computer, zandtafel en het verfbord). Jongere
broertjes en zusjes zijn uiteraard tijdens de spelinloop van harte welkom, maar wij
verwachten wel dat ook zij aan tafel een werkje doen!
Het is natuurlijk mogelijk dat u op de ochtend van de spelinloop niet kunt blijven om met uw
kind een spel te doen. In dat geval zorgen de leerkrachten ervoor dat er óók met die
kinderen even wordt gespeeld.
Wij rekenen op uw enthousiaste deelname!
Data spelinloop
Op de laatste vrijdag of woensdagochtend van een thema is er spelinloop. U wordt door de
leerkrachten aan het begin van het schooljaar via de mail geïnformeerd over de data.
Dagindeling
De kinderen worden iedere dag ontvangen in de kring. Om 8.45 gaan we beginnen en
vinden er verschillende activiteiten plaats b.v.
-kringgesprek
-auditieve training
-reken-en taalspelletjes
-zingen/muziekspel
-voorlezen
Deze kringactiviteiten worden afgewisseld door de werkles. De kinderen kunnen een
activiteit kiezen met behulp van het planbord. De activiteiten bestaan uit werkjes die de
leerkracht die dag heeft voorbereid en neergezet. Ieder kind heeft een eigen naamkaartje dat
hij of zij onder een activiteitenkaartje op het planbord hangt. Op die manier is goed zichtbaar
voor de kinderen en de leerkracht welk kind waar werkt.
In het lokaal zijn verschillende hoeken en tafels waar de kinderen kunnen spelen en werken.
Teken-, knutsel- en kunsttafel, verfbord, zandtafel, kleitafel, spelletjestafel/
ontwikkelingsmateriaal, speelhoek, bouwhoek, watertafel, luisterhoek, computerhoek, schrijftaalhoek en huishoek.

Methodes in de kleutergroepen
Bij de kleuters werken we met verschillende methoden.
- Piramide: een methode speciaal voor kleuters die zich richt op de volgende
ontwikkelingsgebieden: Taalontwikkeling, denkontwikkeling, motorische ontwikkeling,
creatieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling.
Deze ontwikkelingen worden verwerkt in thema’s. De thema’s duren ongeveer 4 weken.
- Uit de kunst: een methode voor de creatieve vaardigheden.
- Cookie and friends: een Engelse methode die 1 keer per week gegeven wordt door onze
native speaker, en 2 keer door de leerkracht zelf. Iedere week geeft de native speaker alle
oudste kleuters een extra Engelse les.
- Fonemisch bewustzijn: een programmagerichte aanpak om het fonemisch bewustzijn te
oefenen (taal). De klanken die de komende 2 schooljaren aan de orde komen zijn: d-h-ma-t-s-f-k-i-v-r-n-l-b-w-e-j-z-p-u-g-o
- Gecijferd bewustzijn: een programmagerichte aanpak om het gecijferd bewustzijn te
ontwikkelen (rekenen).
- Met sprongen vooruit: Rekenspellen en rekenmaterialen om het gecijferd bewustzijn te
ontwikkelen (rekenen).
- De vreedzame school: Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat
en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Met De Vreedzame School leren kinderen
om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren democratische
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken
in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar
zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Thema’s
In de kleutergroepen werken wij aan thema’s naar aanleiding van de methode ‘Piramide’. De
thema’s duren ongeveer 4 weken. Tijdens de kleuterperiode kunnen de volgende thema’s
aan bod komen:
Welkom, wonen, herfst, feest: Sint en kerst, kunst, kleding, lente, eten en drinken, verkeer,
zomer, wonen, alle mensen en project (dit thema wisselt ieder jaar)
Tijdens een thema krijgen oudste kleuters bepaalde opdrachten die op een themakaart
staan. Als een kind één van deze werkjes gedaan heeft dan verdient zij/hij een krul voor de
desbetreffende opdracht. Als de kaart vol is krijgt het kind een sticker op de themakaart.
Voordat het kind een krul mag zetten controleert de leerkracht het werkje dat het kind
gedaan heeft. De oudste kleuters krijgen per thema een themakaart met 6 werkjes. De
jongste kleuters moeten ook “verplichte” werkjes doen maar dan zonder themakaart.

Early bird
Bij ons op school beginnen de kleuters al met Engels. De kinderen krijgen 1 keer per week
les van onze native speaker, en 2 keer van de leerkracht zelf. Iedere week geeft de native
speaker alle oudste kleuters een extra Engelse les.
Er worden liedjes gezongen, verhaaltjes verteld en opdrachten uitgevoerd. Deze lesjes duren
ongeveer een halfuur en zijn volledig in het Engels. Dit gebeurt met behulp van de methode
Cookie and friends. Het programma sluit aan op onze thema’s van Piramide.

Speelgoed
Iedere vrijdagmiddag is er speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan speelgoed van huis
meenemen, onze voorkeur gaat uit naar gezelschapsspelletjes. (memory, mens erger je niet,
ganzenbord enz.) Wilt u ervoor zorgen dat het geen waardevol speelgoed is, geen
gevechtsspeelgoed en geen computerspelletjes. De rest van de week mag er geen
speelgoed meegenomen worden naar school, alleen op speelgoedmiddag.
Op vrijdagmiddag heeft één kind uit de groep koekjes / fruitbeurt, dit rouleert gedurende het
jaar. Er wordt dan fruit of (kleine) koekjes getrakteerd aan de kinderen in de groep.
De lijst met namen van de koekjes/fruitbeurt hangt aan de info-muur.
Toetsen
Alle oudste kleuters worden in januari getoetst. De kinderen maken 2 toetsen, taal en
rekenen. De kinderen die uitvallen worden in juni nog een keer getoetst. De jongste kleuters
maken in juni een oefentoets.
Gymzaal
Wij geven gymlessen met diverse materialen, zoals klimtoestellen, hoepels en ballen. Wij
doen tevens tikspelletjes, zangspelletjes, etc. Aan het begin van de week geven wij de
lessen met groot materiaal en aan het eind van de week de lessen met klein materiaal of een
spelles. Het is prettig als uw kind kleding aan heeft die het makkelijk zelf aan- en uit kan
trekken, zodat het omkleden niet te lang duurt. Hierbij zijn gymschoenen met klittenband
natuurlijk onmisbaar! Het is handig om de gymtas die u van school krijgt de hele week aan
de kapstok te laten hangen. In het weekend of vakanties kunt u de tas meenemen om de
kleding te wassen.
Kleutervolgsysteem
Gedurende het schooljaar worden de kleuters geobserveerd door middel van het
kleutervolgsysteem. De onderdelen die bekeken worden zijn: sociaal emotionele
ontwikkeling, kringgedrag, taal, beginnende geletterdheid, hoeveelheden ordenen,
spelgedrag, werkgedrag, grote motoriek, kleine motoriek, zintuigelijke ontwikkeling en
muziek. Tijdens de oudergesprekken worden de observaties besproken. Kinderen die op
bepaalde onderdelen uitvallen krijgen extra hulp van de leerkracht. Als kinderen extreem
uitvallen wordt er een individueel handelingsplan voor het kind gemaakt. Wanneer uw kind
met een individueel handelingsplan gaat werken, wordt u hiervan met een brief op de hoogte
gesteld. Kinderen die zeer goed scoren op het KV S en in de klas krijgen van de leerkracht
extra uitdaging.
Oudste kleuters
De oudste kleuters gaan na de meivakantie vier keer een middag met elkaar wennen in een
kleutergroep. Na deze vier keer gaan de oudste kleuters wennen in groep 3 met de huidige
leerkracht van deze groep. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld.
Eten en drinken
Meestal eten en drinken wij om 10.30 uur De kleuters krijgen een creamcracker of rijstwafel
van school, drinken moeten ze zelf meenemen. Ouders betalen € 5,00 op jaarbasis, hiervan
worden crackers, rijstwafels en limonade gekocht. Er is een mogelijkheid de kinderen te
abonneren op schoolmelk zie www.campinaopschool.nl

Op maandag woensdag en vrijdag hebben wij fruitdag, het is dan de bedoeling dat de
kinderen zelf (geschild) fruit, in een bakje voorzien van naam, meenemen naar school.
Ouderavond
Er zijn dit jaar 2 ouderavonden, in november en in maart/ april. Alle ouders worden op deze
avonden verwacht. In november bespreken wij de observaties van het kleutervolgsysteem
van uw kind, en in april bespreken we de in januari afgenomen toetsen en het
kleutervolgsysteem. Deze gesprekken duren 10 minuten.
Ophalen
Als de school uit is neemt de leerkracht de kinderen mee naar buiten. De ouders wachten
buiten de hekken. De kinderen mogen pas naar hun ouders nadat de leerkracht de ouders
heeft gezien en de kinderen de leerkracht een hand hebben gegeven. Wilt u het aan de
leerkracht doorgeven als iemand anders uw kind komt ophalen.
Uitstapjes
Er zijn verschillende activiteiten waarbij wij uw hulp kunnen gebruiken. Wij hopen dat wij op u
kunnen rekenen. U krijgt hiervan bericht via de e-mail en/of op de info muur in het lokaal.
Hierbij valt te denken aan: schoolreis, bibliotheekbezoek, bezoek aan kinderboerderij,
bezoek aan een museum etc.
Eigen laatje
Iedere leerling heeft een eigen laatje. Deze staan in de klas. Hierin kunnen de leerlingen
tekeningen, brieven, speelgoed etc. van thuis opbergen. Het is handig als u af en toe het
laatje checkt op eventueel achtergebleven spullen.
Luizencape
Op onze school kunt u een luizencape aanschaffen voor uw kind, dit kan bij de leerkracht.
De luizencape kost €2,50 per stuk.
Afspraak maken
Als u een afspraak wilt maken met de leerkracht kunt u dat na schooltijd doen. Loop even de
klas in en bespreek dit met de desbetreffende leerkracht.
Verjaardagen
Als uw kind jarig is mag het trakteren op school. Een kleinigheidje is prima, het hoeft niet
veel en groot te zijn. Als uw kind een feestje geeft wilt u de uitnodigingen dan buiten het hek
uitdelen. Dit voorkomt teleurstellingen.

Schoolregels
Op de hele VOS worden 3 schoolregels gehanteerd. Dit maakt het gemakkelijker te
onthouden voor de kinderen.
De regels zijn:
- Elke jongen of meid zorgt voor de veiligheid.
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
- We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief kan op:

www.obsdevos.nl

