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Beste ouders/verzorgers, 

Via deze brief wil ik u alvast op de hoogte 

brengen van een aantal algemene zaken 

in onze groep. 

 

Juffen: 

In groep 1werkt juf Heleen en in groep 2 

werkt juf Vivian. Zij werken beiden alle 

dagen van de week in de groep. Juf 

Melanie is de onderwijsassistent op 

maandag, dinsdag en woensdag voor de 

beide groepen. 

 

Schooltijden: 

De bel gaat om 8.05 uur en dan mag 

iedereen naar binnen. Om 8.15 uur starten 

de lessen. Dus dan moet iedereen in de 

klas zijn. De school is iedere dag uit om 

14.00 uur. 

 

Afwezigheid:  

Afmelden van kinderen die door ziekte of 

om een andere reden niet naar school 

kunnen, moet telefonisch worden gedaan. 

Wij vragen u om tandarts- en 

doktersbezoeken zoveel mogelijk te 

plannen buiten de schooltijden om.   

 

Contact met de leerkrachten: 

Voor een korte noodzakelijke mededeling 

kunt u voor schooltijd altijd bij ons terecht. 

Wanneer u ons wat uitgebreider wilt 

spreken, kunt u daarvoor na schooltijd een 

afspraak komen maken (van 14.00 uur tot 

14.15 uur heeft het team pauze/overleg; 

afspraken maken wij vanaf 14.15 uur). Wilt 

u het ons laten weten als er persoonlijke 

gegevens (zoals emailadres of 

telefoonnummers) zijn veranderd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eten en drinken: 

De kinderen nemen voor de 

ochtendpauze en voor de lunch iets te 

eten en te drinken mee. Het ochtendeten 

blijft in de tas, die in de tassenbak gaat.  

Het eten voor de lunch gaat in de 

bakken/mandjes op de tafel/kast, maar 

kan ook in de koelkast gezet worden. Wij 

zijn een gezonde school, de voorkeur gaat 

daarom uit naar gezond eten. Zie hiervoor 

de flyer van de Gezonde School. Geef niet 

teveel eten en drinken mee want het 

moet binnen een bepaalde tijd op zijn. 

 

Reservekleding: 

In de tas mag ook een setje 

reservekleding( onderbroek en broek/ 

rok/legging,  sokken/maillot) zodat uw kind 

zich bij een ongelukje kan verschonen. 

 

Gym en buitenspel: 

Wij gaan elke dag naar buiten. Bij slecht 

weer gaan wij gymmen. Elke groep heeft 

vaste gymdagen in de week. Voor groep 1 

zijn dat de dinsdag en donderdag. Uw 

kind heeft een tasje nodig waarin 

gymschoenen, liefst met klittenband, en 

eventueel gymkleren zitten. Zet a.u.b. 

overal de naam op. Deze tas hangt aan 

de kapstok van uw kind. Voor elke 

vakantie geven wij de gymtassen mee 

zodat u de gymkleren uit kunt wassen.  
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Verjaardagen: 

Wij vieren de 5e en 6e verjaardag van uw 

kind na de inloop in de kring. Het jarige 

kind mag zijn klasgenootjes trakteren. Een 

eventuele traktatie voor de leerkrachten 

mag de jarige voor de pauze in de 

koffiekamer zetten. 

 

Inloop: 

De kleuters komen door de kleuteringang 

binnen, hangen hun jas aan de kapstok, 

leggen hun lunch in het juiste 

bakje/mandje en de tas in de tassenbak. 

Bij binnenkomst worden de kinderen 

begroet door de juf. Daarna start voor de 

kinderen de inloop.  

 

De kinderen kiezen, iets wat klaargelegd is 

door de leerkracht, van tafel. Tijdens de 

inloop wordt er aan tafel gespeeld en/of 

gewerkt. De leerkracht begeleidt waar 

nodig en zal ook alvast starten met kleine 

kringen. 

 

Spelen en werken 

De kinderen hebben 1 of 2 verplichte 

opdrachten in de week, deze worden 

aangeboden op niveau en staan op het 

Dorr kiesbord in de klas. Is er een werkje af 

dan gaat er een gekleurd pinnetje naast 

de naam weg. Naast het verplichte werk 

komen alle kinderen voor een taal- en 

rekenactiviteit in de kleine kring. Deze 

activiteiten worden ook aangeboden op 

niveau. Wat de kinderen kunnen wordt 

geregistreerd op de leerlingkaart en deze 

krijgt u bij elk rapport te zien. De hele dag 

door is er veel ruimte voor spel. Kinderen 

mogen zelf kiezen in welke hoek ze gaan 

spelen en werken. Wij proberen ervoor te 

zorgen dat de hoeken aansluiten bij het 

thema. Iedere maandag krijgt u digitaal  

een ouderbrief via Social Schools, hierin 

staat het aanbod van die week. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenouders 
De moeder van Lisa is dit jaar onze 

klassenmoeder. De klassenouder 

ondersteunt de leerkracht bij o.a. het 

regelen vervoer/begeleiding bij 

activiteiten en ondersteuning in de klas bij 

drukke/bijzondere dagen.  
 
Belangrijke data 
12 t/m 16 september ouder- kind 

gesprekken 
14 t/m 18  november  10 min. gesprekken 
20 t/m 24 februari 10 min. gesprekken 
26 juni t/m 30 juni 10 min. gesprekken 

 

Voor overige activiteiten binnen onze 

school verwijzen wij u graag naar de 

schoolkalender. 

 

Sociaal emotioneel 

Wij werken met de kanjertraining.  

De afspraken op school zijn; 

- We vertrouwen elkaar 

- We helpen elkaar 

- We werken samen 

- We hebben plezier 

- We doen mee 

 

Speelgoed: 
De kinderen mogen alleen speelgoed van 

thuis meenemen naar school wanneer wij 

dat aangeven. Voor de klank van de 

week mogen spullen meegegeven 

worden die met de klank van de week 

beginnen. 

 

Huisbezoek: 

Bij elk kind dat nieuw op de Achtsprong 

komt gaan wij eenmaal na ongeveer 6 

weken op huisbezoek. Niet om 

onderwijsresultaten te bespreken maar om 

kennis te maken. 

 

Wij hopen dat bovenstaande informatie 

duidelijk is, mochten er nog vragen zijn 

dan horen wij dat natuurlijk graag.  

Samen gaan we er een gezellig schooljaar 

van maken. Ik heb er zin in!! 

 

Met vriendelijke groeten, 

juf Heleen  
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