Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de belangrijkste informatie van de stamgroepavond nog even op een rijtje.
Informatie voor de Disco auto’s
Wij zitten dit jaar met 24 kinderen in een stamggroep 4/5/6. De stamgroepleidster is Judith Scholten
en de onderwijsassistente Miranda Gerritsen ondersteunt. Met de kinderen hebben we besloten om
ons het hele jaar “de Disco auto’s” te noemen. Dit hebben we tijdens de viering gepresenteerd.
Begin schooldag
Elke ochtend gaan om 8.20 uur de deuren open en om 8.30 uur starten de lessen. Het kan natuurlijk
eens voorkomen dat je door onvoorziene omstandigheden een keertje te laat op school komt. Je
wacht dan even op de gang. Dit om de activiteit die in de groep plaatsvindt niet te verstoren. Om
8.40 uur komt de stamgroepleidster je dan ophalen en kun je de stamgroep in. Deze 10 minuten
moet je na schooltijd wel even inhalen. Dit geldt voor alle kinderen op school. Mocht je, in korte tijd,
meer dan drie keer achter elkaar te laat komen, dan krijg je een gesprek met de stamgroepleidster
en je ouders om te kijken hoe we je kunnen helpen voortaan wel op tijd te komen.
In de gang hebben alle kinderen een eigen plek op de kapstok. Daar hangen ze hun jas en tas op.
Handschoenen en sjaals bewaren we in de mouw van de jas. Bij binnenkomst geven de
stamgroepleidsters iedereen een hand.
Het drinken, fruit en brood voor de fruitkring/overblijven bewaren we in de tas op de gang. Tijdens
de eet momenten haalt ieder kind zijn eigen tas op. Daarna stoppen we de lege bekers en bakjes
weer in de tas.
Kring
Bijna elke dag beginnen we om 8:30 uur in de kring. (behalve op dinsdag)
• Maandagochtend: vertelkring/kanjerkring.
We vertellen elkaar nieuwtjes en verhalen over het weekend.
• Maandagmiddag: kanjerkring.
Er wordt een verhaal van de kanjertraining voorgelezen of gaan aan de slag met het
Kanjerwerkboek. We doen allerlei oefeningen die gericht zijn op positief denken over jezelf
en de ander. Bijvoorbeeld een complimentenkring of een spel voor de groepsvorming.
Tijdens eerste schoolweken, “De gouden weken”, besteden we vaker aandacht aan de
Kanjertraining voor het groepsgevoel en teambuilding.
• Woensdag: boekenkring.
Tijdens de boekenkring lees je voor uit een zelf gekozen boek.
• Donderdag: verslagkring.
Deze kring gaat over een onderwerp waar jij meer over wilt weten. Je kunt denken aan
hobby’s of (huis) dieren. Wel belangrijk om het onderwerp van te voren even met Judith te
bespreken, zo voorkomen we dubbele onderwerpen.
• Vrijdag: nieuwskring.
Tijdens de nieuwskring vertel je ons iets over een gebeurtenis uit het nieuws.
Jullie horen tijdig wanneer je kind aan de beurt is om een kring te verzorgen. De boeken-, verslag- en
nieuwskring worden thuis voorbereid. We willen jullie vragen je kind hierbij te begeleiden. Op de
verschillende voorbereidingsformulieren kun je vinden aan welke criteria de kringen moeten
voldoen.

Stilwerktijd
Tijdens de stilwerktijd krijgt een niveaugroep instructie van de stamgroepleidster. De rest van de
groep gaat zelfstandig aan de slag met de weektaak. Dit kan betekenen dat de een zijn rekenles gaat
verwerken op de IPad en een ander maakt zijn spelling af in het Staalwerkboek. Iedereen werkt
zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau.
Spelling:
Naar aanleiding van de spellingstoets wordt de groep verdeeld in niveaugroepen.
Kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben (oranje)
Basisgroep (groen)
Kinderen die meer uitdaging aankunnen (paars)
We maken de persoonlijke leerdoelen voor de kinderen inzichtelijk. Iedereen weet dus waar hij/zij
nog extra mee kan oefenen. Instructies zijn dus ook niet altijd voor iedereen.
Rekenen:
De I pad zetten we nu in voor rekenlessen en de rekentaak. Daarnaast kunnen kinderen oefenen in
met voor hun persoonlijke doelen in het programma van Gynzy (“de werelden”).
De resultaten van de toetsen gaan mee naar huis. Zo blijf je altijd op de hoogte van de vorderingen
van je kind. Wij gaan er dan ook vanuit dat als je hierover vragen hebt, je even bij ons langs komt. Dit
voorkomt verrassingen in het rapport.
Voor het gebruik van de IPads is het handig als elk kind zijn eigen oordopjes heeft. Deze mag ieder
kind meenemen van thuis. Mocht dat niet lukken, wil je dat dan even bij ons aangeven, dan zorgen
wij voor oordoppen.
Fruit & drinken
Om 10.20 uur gaan we drinken en eten we fruit.
Tijdens de fruitkring lezen we meenstal voor. We hopen de kinderen hiermee ook te stimuleren zelf
lezen. Op dit moment lezen we uit: Waarom jeukt een muggenbeet? Waanzinnige weetjes!
Wereldoriëntatie (w.o.)
Gedurend het schooljaar komen er een aantal schoolthema’s aan bod. Over het algemeen werken
we zo’n zes weken aan een thema. De thema’s staan ook vermeld op schoolkalender.
Tijdens thema’s werken we vaak met leervragen. De kinderen gaan op onderzoek uit en proberen
antwoorden te vinden op de door hun zelf gestelde vragen. Wat wil ik leren? Dit kan individueel,
maar meestal gebeurt dit in groepjes. Goed leren samenwerken is hierbij van belang.
Viering en verjaardagen
Op woensdag hebben we een viering met de hele school. Deze viering staat zoveel mogelijk in het
teken van het thema en de verjaardagen van de maand. Houden jullie het ‘Boomblaadje’ in de
gaten?
De verjaardagen van de kinderen vieren we in de klas. Dit doen we om 10:10 uur. Ouders mogen
hierbij aanwezig zijn. Denk aan een gezonde traktatie. De jarige mag langs de andere
stamgroepleiders in de pauze. Ze krijgen een hand en mogen de stamgroepleidsters met dezelfde
traktatie trakteren.
Nieuwe kinderen worden tijdens de eerste viering naar voren gehaald om kennis te maken met de
school. Ze krijgen dan een kleinigheidje.

Gym
De kinderen krijgen op dinsdag gymles van Saron.
Groep 4 om 8:30 en start vanaf de Hooiberg. Zij gymmen samen met groep 3.
Groep 5 en 6 vanaf 10:15 uur. Zij vertrekken samen vanaf school.
Denkt u aan passende gymschoenen en gymkleding? Wilt u zelf in de gaten houden of de fietsen nog
in orde zijn en de schoenen nog passen? Mocht je geen fiets of gymkleding meehebben die dag, dan
kun je niet meedoen met de gym. Er zal dan een vervangende opdracht op school zijn.
Stamgroepouders
We hebben een stamgroepouder voor elke bouw. Zij/hij helpt met het organiseren van excursies,
vieringen zoals kerst, Sinterklaas, verjaardag leerkrachten e.d. Dat gaat vanaf dit schooljaar in overleg
met de ouderraad. De ouderraad stuurt de stamgroepouders aan.
Wie wil dit jaar?
Heeft u vragen?
Kom dan of na 15.00 uur of op woensdag na 12.15 de klas in. Eventueel kan dan een afspraak
gemaakt voor een wat langer gesprek.
Met vriendelijke groet,
Judith & Miranda

Judith Scholten: maandag t/m vrijdag
Miranda Gerritsen: maandag t/m donderdag - de ochtenden.

