In dit informatieboekje treft u allerlei informatie aan over het
reilen en zeilen in de ‘onderbouw’ ofwel de groepen 1 & 2 van de
Oranjeschool.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kom gerust naar één van ons toe.
Dat voorkomt veel misverstanden. Als u rustig over uw kind wil
praten, maak dat even een afspraak. We willen graag met u samenwerken in het belang van uw kind.

Schooltijden groep 1 en 2:
Maandag:

08.45 uur – 12.20 uur
13.30 uur – 15.30 uur

Dinsdag:

08.45 uur – 12.20 uur
13.30 uur – 15.30 uur

Woensdag: 08.45 uur – 11.50 uur
Donderdag: 08.45 uur – 12.20 uur
13.30 uur – 15.30 uur
Vrijdag:

08.45 uur – 12.20 uur
Vrijdagmiddag vrij

De deuren van school gaan 10 minuten van tevoren open. U kunt gebruikmaken van de
ingang aan de achterzijde van het gebouw.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is, zodat de juf als de bel gaat
meteen kan beginnen?

Zending
Op maandag staat er in de klas een busje waar uw kind geld in kan doen voor de zending.
Dit zendingsgeld sparen we dan op en geven we aan een goed doel.
Woord en Daad
Elke maand krijgt het oudste kind van uw gezin dat bij ons op school zit, een bruin
envelopje mee voor Woord en Daad. Via deze organisatie hebben wij als school vier
adoptiekinderen. Deze kinderen kunnen hierdoor naar school en krijgen naast voedsel en
kleding ook onderwijs uit de Bijbel.
Gym
Op woensdag hebben de kleuters gym. Wilt u hiervoor gymkleding aanschaffen?
(broekje met shirt of gympakje en gymschoenen het liefst met klittenband) Voordat we
naar de gymzaal gaan, kleden we ons in de klas om. Hierbij vouwen we onze kleren netjes
op, waarna we onze gymkleren aantrekken. Het zou erg fijn zijn als uw kind op woensdag
kleding aan heeft die het zelf aan- en uit kan trekken. Denk hierbij ook aan de
schoenen/laarzen. Na het gymmen kleden we ons weer aan en gaan de gymkleren weer in
de gymtassen aan de kapstok. Wilt u zelf in de gaten houden of de kleren nog school zijn
en zo niet, ze mee naar huis nemen, zodat u de gymkleren kunt wassen. Kunt u verder
de naam van uw kind in de gymkleren zetten, dan is de kans op kwijtraken het
kleinst.

Werkjesmap
In de groepen 1 en 2 houden we een map bij met de werkjes van de kinderen, zodat u
een leuk overzicht heeft van de ontwikkeling van uw kind. Wij vragen u hiervoor per
leerjaar een grote map aan te schaffen (23-rings, dus geen 2-rings. Een 4-rings mag
eventueel wel) en 30 insteekhoezen in de map te doen en deze aan de juffrouw van uw
kind te geven.

Eten en drinken
Halverwege de morgen eten en drinken wij iets op school. Elk kind neemt zelf van thuis
iets mee. Geef uw kind iets gezonds mee naar school, zoals liga, ontbijtkoek o.i.d. Fruit
mag natuurlijk ook. Op woensdag, donderdag en vrijdag is het fruitdag. Dan wordt
er geen koek gegeten, maar mag uw kind fruit mee nemen.

Tas
Wilt u het eten en drinken in een tas van A-4-formaat meegeven? Regelmatig geven we
brieven en/of werkjes mee naar huis en het is handig als die in de tas passen.
Ontwikkeling van uw kind
In de groepen 1 en 2 leert uw kind al heel veel. Om de vorderingen van uw kind bij te
houden, observeren we de kleuters in de klas. Ook kijken we door middel van toetsen
hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. Naar aanleiding van deze observaties en
uitslagen kijken we of uw kind extra hulp moet krijgen in of buiten de klas; of dat we
nog even afwachten en uw kind extra in de gaten moeten houden.
Leerlijnen jonge kind
Om de ontwikkeling van uw kind goed in beeld te krijgen zijn we in de groepen 1 & 2
bezig met de invoering van de leerlijnen jonge kind. Daarmee observeren wij de
ontwikkeling van uw kind en proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Om dit
goed in de vingers te krijgen zijn er dit jaar 3 studiemiddagen waarop de groepen 1 en 2
vrij zijn. Dat zijn donderdagmiddag 29 november, dinsdagmiddag 19 februari en
donderdagmiddag 23 mei.
Kinderklanken/Rekenritme
Op onze school werken we in de onderbouw met het taalprogramma Kinderklanken en het
rekenprogramma Rekenritme. U zult merken dat uw kind regelmatig thuiskomt met de
vraag of u mee wilt helpen zoeken naar dingen met een bepaalde letter. (bv. Het kind
mag iets mee brengen met de letter b - noem deze letter bu en niet bee- ). In de klas
doen we ook spelletjes met deze letter. Dit is heel belangrijk voor de taalontwikkeling
van uw kind.
Logeerboek
Omdat voorlezen erg belangrijk is voor de taalontwikkeling van uw kind krijgt uw kind af
en toe een logeerboek mee naar huis. Dit is een rugtas met daarin een prentenboek. Het
is de bedoeling dat u dit boek samen met uw kind bekijkt en leest. In de rugtas zit een
blad met wat tips voor u als ouders. Na twee dagen moet de rugtas, met het boek, weer
terug naar school zodat een ander kind het mee kan nemen. Op school mag uw kind
vertellen over het boek.
Schoolarts
Als uw kind in groep 2 zit, gaat het naar de schoolarts. Als u merkt dat uw kind
problemen heeft met oren en of ogen kunt u altijd contact opnemen met de schoolarts
(tel. 088-3083204).

Vrij vragen
Het kan weleens voorkomen dat u een dagje vrij wilt vragen, voor een bruiloft, vakantie
of iets dergelijks. Is uw kind ouder dan vier jaar dan is het de bedoeling dat u een
formulier invult. Dit formulier kunt u ophalen bij de directeur of u kunt het vragen aan
de leerkracht van uw kind.
Situatie rondom de school
Als de school uitgaat, staan er vaak veel auto’s bij het hek. Dit creëert een gevaarlijke
situatie voor de kinderen die uit het hek komen.
We willen u dus vragen om uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken te zetten en
uw kind (zonder auto) bij het hek op te wachten. Dit in verband met de veiligheid van
onze kleuters.
Halen en brengen.
Wilt u, als uw kind alleen naar school en naar huis mag dit even aan de juf doorgeven.

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, wordt daar in de klas aandacht aan besteed. Uw kind mag dan de
andere kinderen uit de groep trakteren.
Als uw kind op school komt, krijgt u een lijst waarop u de verjaardagen van papa,
mama, opa’s en oma’s kunt in vullen. Uw kind mag dan op school iets voor deze jarigen
maken.

WC gebruik
Uw kind mag op school wanneer het nodig is naar de wc. Het is hierbij erg fijn als uw
kind zichzelf kan redden. Als dit nog niet helemaal lukt krijgt het hulp van de juf, maar
wij vragen u om ook thuis uw kind te stimuleren om zichzelf te redden bij het naar de
wc gaan.
Speelgoedmiddag
Elke eerste donderdagmiddag van de maand hebben wij speelgoedmiddag op school.
Er mag op deze middag speelgoed van thuis meegenomen worden waar op school mee
gespeeld wordt. Wij vragen u om geen vechtspeelgoed mee te geven. Voor de
veiligheid voor de kinderen mag er op het plein niet (op eigen fietsen) gefietst
worden. Ook ballen, skeelers en skateboarden brengen de veiligheid van de kinderen
in gevaar en mogen niet mee naar buiten. Verder adviseren wij om geen speelgoed
mee te geven met veel kleine onderdelen, omdat deze gemakkelijk kwijt kunnen raken.
Ook speelgoed wat snel stuk gaat is niet zo’n goed idee, omdat ook andere kinderen
met het speelgoed spelen. Het liefst speelgoed, waarmee samen gespeeld kan worden
en geen DS’en of iets dergelijks. Het is wel uw eigen risico mocht het speelgoed stuk
gaan of kwijtraken.

Materialen die wij goed kunnen gebruiken:
verkleedkleren en hoeden
tijdschriften en tassen
- wc rolletjes en keukenrollen
- doosjes en boterbakjes
-

-

Luizencontrole
Elke eerste dinsdagochtend na een vakantie worden de kinderen in de klas
gecontroleerd door ‘luizenmoeders’ op hoofdluis. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind dan
gewassen haren heeft een niet te ingewikkeld kapsel?

Bibliotheek
Onze school heeft een eigen bibliotheek. Iedere leerling heeft hiervoor een eigen pasje.
Eén keer per week mogen de kinderen een boek uit de bibliotheek kiezen. Hierbij
hebben we hulp nodig van ‘bieb-ouders’. Dat zijn ouders die de gelezen boeken innemen
en de gekozen boeken registreren.
Klassenouders
Tegenwoordig heeft iedere groep haar eigen klassenouders. De klassenouders
organiseren allerlei praktische zaken en zijn een geweldige hulp voor ons!
Kleding die tegen een stootje kan
De kinderen knutselen en spelen met van alles en nog wat. Er wordt geverfd, gespeeld,
getekend met stoepkrijt enz. Het is daarom fijn als uw kind kleding aan heeft die tegen
een stootje kan en goed gewassen kan worden. We kunnen het namelijk niet altijd
voorkomen dat kleding vies wordt.

Bellijst
Als de leerkracht van uw kind onverwacht ziek is en er kan geen vervanging geregeld
worden, dan treedt de bellijst in werking. Eén ouder wordt door school gebeld. Deze
ouder belt andere ouders, die op hun beurt ook allemaal weer een paar andere ouders
bellen.
Letters aanleren
Kleuters willen vaak op een gegeven moment hun eigen naam of andere woorden
schrijven. Het is fijn als ze dan meteen de letters op de goede manier aanleren en op de
juiste plek starten met de letter.

Leerkrachten:

Alette Schaap
Alette.Schaap@prohles.nl

Naomi Talukder - Roggeveen
Naomi.Talukder@prohles.nl

Heleen Reitsma - Vroegindeweij
Heleen.Reitsma@prohles.nl

Cobie Tüzün – Boekling
Cobie.tuzun@prohles.nl

Jannette Veerman - Kooij
Jannette.veerman@prohles.nl

