Welkom op de Sterappel
Naar de basisschool gaan, is een grote stap voor u en uw kind.
Om deze overgang prettig te laten verlopen, geven wij u graag
informatie over de gang van zaken in groep 1&2.
Groep 1/2
maandag dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag

juf Bettine
juf Johanneke

Wennen in de nieuwe groep
Voordat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij tien dagdelen komen
wennen. Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt,
krijgt u een telefoontje van ons en hoort u in welke klas uw kind
zit.
Wordt uw kind na 31 december 4 jaar? Dan komt uw kind in
groep 1 en blijft uw kind ongeveer anderhalf jaar in groep 1.
Schooltijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30u-12.00u
8.30u-12.00u
8.30u – 12.30
8.30u-12.00u
8.30u-12.30u

13.00-15.00u
13.00-15.00u
13.00-15.00u

10 minuten voor aanvang van de les gaat de deur van groep
1&2 open. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn zodat we om
8:30 kunnen starten.
Eten en drinken
Wij eten en drinken om 10.15u. De kinderen krijgen 15 minuten
de tijd om even wat extra energie op te doen. In het kader van
de gezondheid willen we u vragen uw kind iets gezonds mee te
geven. Graag niet teveel en voorzien van naam.

Gym
Elke woensdag en vrijdagochtend hebben we gymles. Bij regen
gymmen we ook. Stevige gymschoenen voorzien van naam en
het liefst zonder veters, zijn verplicht. Bij voorkeur een
gymschoen met een geribbelde zool. Gymkleding mag; wel
belangrijk is dan dat uw kind zichzelf zelfstandig kan aan- en
uitkleden. Het is voor de leerkrachten en de kinderen erg
prettig als uw kind op deze dagen makkelijke kleding en
schoenen draagt.
Trakteren
Uw kind mag trakteren als hij/zij jarig is. U bent ook van harte
uitgenodigd om daarbij te zijn. In overleg met de leerkracht
kunt u het tijdstip van het vieren van de verjaardag bespreken.
Een gezonde traktatie vinden wij fijn.
Fruitdag
Woensdag is fruitdag. Het eten op die woensdag bestaat dan
uit groente of fruit.
Grote kring en Kleine kring
U zult merken dat de kinderen niet elke dag in een grote kring
starten. Het kan zijn dat u bij binnenkomst werkjes en
spelmateriaal op de tafels ziet klaarliggen. Uw kind gaat dan
op zijn of haar eigen plek zitten om zelfstandig aan het werk te
gaan. Tijdens dit zelfstandig werkmoment heeft de leerkracht
tijd om in een kleine kring kinderen extra aandacht te geven.
Planbord
In de klas hangt een planbord met daarop de dagen van de
week. Kinderen kunnen op dit bord hun werkje kiezen. Een
aantal werkjes wordt door de leerkracht verplicht gesteld. Deze
worden ook wel weektaakjes genoemd. Bij binnenkomst op de
ochtend en de middag kunnen de ouders samen met hun kind
de activiteit kiezen op het planbord.

Methodes
In groep 1&2 werken wij met diverse methodes. Deze methodes
dienen als basis voor onze lessen. Zij dienen als inspiratie voor
de lessen en dekken de kerndoelen zoals vastgesteld door de
overheid. Wij werken met de volgende methodes:
Schatkist:
Mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid,
beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling,
wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische
ontwikkeling.
Met sprongen vooruit
Elke maandag-en dinsdagmiddag zullen er alleen maar
rekenactiviteiten aangeboden worden en gedurende de rest
van de week zullen we deze herhalen.
Schrijfdans
Stimuleert de motoriek. Voorbereidende schrijfoefeningen
Fonemisch bewustzijn
Omvat oefeningen om het “gericht leren luisteren” te
stimuleren. Dit ter voorbereiding op het leren lezen en schrijven
in groep 3.
Verkeer
Rondje verkeer
Sociale emotionele vorming (SEO)
Hiervoor gebruiken wij Fides, Bino en Kinderen en hun sociale
talenten.
Gym: Bewegingsonderwijs in het speellokaal.
Voor vragen over deze methodes kunt u terecht bij de
leerkracht.

Cito
Het ministerie van onderwijs heeft in 2018 besloten om
verplichte reken en taaltoets te laten vervallen. Dat betekent
dat wij vanaf dit schooljaar geen Cito toets taal en rekenen
meer af zullen nemen. Om de kwaliteit van het onderwijs te
waarborgen maken we gebruik van ons leerlingvolgsysteem.
Leerlingvolgsysteem
De vorderingen van uw kind houden wij bij in ons digitale
leerlingvolgsysteem. Sinds vorige schooljaar werken wij met
Parnassys leerlijnen van het jonge kind. Hierin volgens we de
leerlingen op de volgende gebieden; taal, rekenen, sociaal
emotionele, motorische ontwikkeling.
Doelen groep 1 en 2
Net als ieder schooljaar werken wij ook met einddoelen op het
gebied van rekenen en taal. Hieronder staan een aantal
einddoelen voor groep 1 en 2 beschreven.
groep 1 taal
- kennismaken met de letters
- leren rijmen met onzinwoorden
- een verhaal in chronologische volgorde vertellen
- kennismaken met het navertellen van het verhaal en de
wie, wat en waar vragen over het verhaal deels kunnen
beantwoorden.
groep 2 taal
- 18 letters kennen
- rijmen
- een verhaal kunnen navertellen in chronologische
volgorde
- verschil tussen letter, woord, zin en cijfer kennen
- kunnen navertellen over wie het verhaal gaat, wat
gebeurd er en waar speelt het verhaal zich af
- synthetiseren van een woord (b oo m is boom)

groep 1 rekenen
- tellen tot 12
- getalbeeld tot 12
- hoeveelheden bij het cijfer
woorden als meer, minder, evenveel, boven, onder,
schuin etc leren begrijpen
- van groot naar klein en dik naar dun
groep 2 rekenen
- tellen tot 20 en terugtellen
- getalbeeld tot 20
- hoeveelheden bij het cijfer
- woorden als meer, minder, evenveel, boven, onder,
achter, links, rechts etc leren begrijpen
- seriëren ( groot- klein, dik-dun, smal- breed, hoog- laag
etc)
Hulpouders Hulpouders zijn heel welkom. Wanneer u een keer
wilt komen helpen kunt u zich inschrijven op de lijst voor
activiteiten bij de deur.
Nieuwsbrieven
Iedere maand ontvangt u via de mail onze nieuwsbrief. Hierin
staat belangrijke informatie over de school. Het is van belang
dat u deze goed door neemt zodat u geen informatie mist.
Naast de gewone brief ontvangt u ook regelmatig een
nieuwsbrief voor de groepen 1 t/m 3. Hierin wordt beschreven
waar wij aan werken, nieuwtjes en activiteiten die we
organiseren bv spelletjes ochtend. Kijkt u ook op ons
whiteboard? Hier vind u veel informatie over de
kleutergroepen, bijvoorbeeld de Letter van de week en andere
doelen waar wij aan werken. Belangrijke onverwachte zaken

gaan via de leerkracht, Parro of mail. Ook hebben we een
openbare
facebook waarop leuke activiteiten worden geplaatst van
school.
Overblijven
Het is mogelijk om uw kind tussen de middag te laten
overblijven. De kosten hiervoor zijn € 1,50 per keer. U kunt bij de
leerkracht ook om een 10 rittenkaart vragen. Wanneer uw kind
overblijft, dan graag op desbetreffende dag de naam van uw
kind op het overblijflijstje schrijven. Drinken voor het
overblijven, kunt u in het mandje neerzetten. Dit wordt dan
gekoeld bewaard. Eten kan uw kind in het kluisje bewaren. De
kinderen blijven over in hun eigen klas.
BSO
SKLM is binnen onze school gevestigd met BSO Vlindertuin.
Meer informatie kunt u vinden op www.sklm.nl
Vragen
Vragen mag altijd…
We willen graag op tijd beginnen, daarom vinden we het prettig
als u uw korte vragen bij voorkeur tot na schooltijd bewaart.
Voor langere gesprekken mag u altijd even een afspraak
maken.
Tot slot
Wij hopen dat uw kind met veel plezier naar school zal gaan!

informatiefolder
groep 1 / 2

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie

22 t/m 29 oktober ‘18

Kerstvakantie

24 dec. 2018 t/m 5 jan. ‘19

Voorjaarsvakanti 25 feb. t/m 1 maart ‘19
e
Goede vrijdag
Pasen

19 april ‘19
22 april ‘19

Meivakantie

29 april t/m 3 mei ‘19

Hemelvaart

29 mei t/m 10 juni ‘19

Zomervakantie

22 juli t/m 30 aug ‘19

