Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de belangrijkste informatie van de stamgroepavond nog even op een rijtje.
Informatie over de Zingende Zeppelins:
We zitten dit jaar met 17 kinderen in groep 1,2,3. We heten dit jaar de ‘Zingende Zeppelins’. Er zijn 2
stamgroepleiders. Tijdens de viering hebben we onze naam gepresenteerd. Er zijn twee
stamgroepleidster: Anne-Clair van de Schepop is maandag, dinsdag en vrijdagochtend aanwezig en
Clenda Smit op woensdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast ondersteunt Miranda Gerritsen ons het
eerste half uur in de ochtend en tijdens het buitenspelen van groep 1,2 op dinsdag.
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.
We laten dit de kinderen zo zelfstandig mogelijk doen maar helpen als het nodig is. Een naam op de
beker (met name voor groep 1/2) is erg handig voor het controleren van bekers.
Veel kinderen worden in de klas gebracht. Het is de bedoeling dat ze dan rustig in de kring wachten tot
iedereen er is. Onder de kringtafel staat een mand met spelletjes en er zijn boeken waarin kinderen
kunnen gaan lezen.
Als je een praatje wilt maken met een andere ouder willen we jullie vragen even ergens te gaan praten
dat oogt wat rustiger voor de kinderen. Uiteraard kunnen ouders ook meteen vertrekken als het kind in
de kring is. Dat is vaak net zo rustig en vooral voor de jonge kinderen wordt het afscheid nemen dan een
stuk makkelijker.
De stamgroepleidsters zingen een lied als teken voor de ouders om afscheid te nemen. Wij starten dan
met de dag. We vinden het belangrijk op tijd te starten. Daarnaast hebben we het eerste uur hebben de
beschikking over onderwijsassistent Miranda en we willen deze tijd zo effectief mogelijk benutten.
In het halletje staat een schoenenrek. Kinderen kunnen hier eventueel hun schoenen/sloffen in zetten.
Rubberlaarzen worden ook in het schoenenrek geplaatst.

Eten en drinken:
Om ca. 10.15 uur gaan we drinken en eten we fruit. Koekjes e.d. zijn voor thuis. Als een hele appel of
banaan te veel is dan is een bakje met stukjes een goede optie. Graag de bekers/bakjes voorzien van
naam. Na de fruitkring ruimen de kinderen de spullen weer op. Bekers/bakjes die over blijven gaan in de
“meeneembak”. Blijft het lang liggen dan leggen we de bekers in de “gevonden voorwerpen mand” in de
hal. Ook andere spullen kun je daar wellicht terugvinden.
Omdat we ook overblijven op school is het handig om 2 bekers en 2 bakjes mee te geven. Dit is
duidelijker, verkleint het risico op lekkende bekers en voorkomt dat uw kind per ongeluk om half 11 uur
alles al op heeft.
Gym:
Groep 3, 4 krijgt op dinsdag gymles van Saron. Groep 3 start vanaf 8:30 uur de Hooiberg. Om 8:20 uur is
Miranda daar aanwezig om de kinderen binnen te laten. Wilt u zelf zorgen voor passende kleding en een
fiets. Mocht je geen fiets of gymkleding meehebben die dag, dan kun je niet meedoen met gym. Er zal
dan een vervangende opdracht zijn op school.
Groep 1,2,3 gymt op vrijdag in het speellokaal of buiten als het weer het toelaat. Kinderen hoeven
hiervoor geen gymkleding mee te nemen. We gymmen wel met gymschoenen aan. We bewaren ze in een
ton in de klas. Schoenen graag met naam erop! Groep 3 neemt gymschoenen mee in een tas die aan de
kapstok wordt gehangen.
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.
De verjaardag van een vierjarige wordt niet in de groep gevierd. Het is te veel van het goede op de eerste
schooldag en de verjaardag is meestal al gevierd op de peuterspeelzaal.
Nieuwe kinderen worden tijdens de eerste viering naar voren gehaald om kennis te maken met de
school. Ze krijgen dan een kleinigheidje.
Rapportverslag:
We volgen de kinderen van groep 1/2 met het kleutervolgsysteem “Kijk”.
Alle kinderen krijgen twee keer in het jaar een rapportverslag mee naar huis. We vullen het
rapportverslag in nadat ze een half jaar bij ons op school zijn en in de maand dat ze jarig zijn. (4 ½ jaar, 5
jaar, 5 ½ jaar enz.) Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek als het rapport verslag af is. Als er
tussendoor vragen zijn over de ontwikkeling van het kind is het altijd mogelijk om een afspraak te maken.
Groep 3 krijgt 2 keer een rapportverslag in het schooljaar. Zie jaarkalender. Een gesprek is facultatief.
Maar ook hier geldt dat er een afspraak kan worden gemaakt als er vragen zijn.

Groep 3:
Groep 3 werkt na de instructie aan de verwerking in de tafelgroepen. De kinderen krijgen na een toets
een overzicht van de resultaten mee naar huis. Op de gang hangt voor rekenen een doelenposter waarop
te zien is aan welke doelen we werken tijdens een blok. Voor veilig leren lezen, krijgen de kinderen voor
elke kern kopieerbladen mee met woordrijtjes om thuis te oefenen. Daarnaast zijn de schrijfletters en de
woorden die we leren te zien op de gang
Later in het jaar leren de kinderen werken met een weektaak. Op dit moment doen we het nog samen en
kunnen de kinderen zelf werk kiezen als ze klaar zijn.
Speelgoedochtend:
Op de dag voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed meenemen. Het laatste half uurtje van het
werkuur is er tijd om met het speelgoed te spelen. Denk aan speelgoed waar echt mee gespeeld kan
worden en tegen een stootje kan. Het is “samen spelen, samen delen”. Liever geen speelmateriaal met
batterijen.
Op overige dagen willen we het meenemen van speelgoed tot een minimum beperken. We bewaren de
spullen van thuis dan in de meeneemmand.
Ziekte:
Mocht je kind onverhoopt ziek zijn, graag tussen 8.00 – 8.20 uur doorgeven. Na 9.00 uur nemen wij
contact met ouders op als een kind nog niet op school is. Ziekte, verlof en te laat komen zijn we verplicht
te noteren in het schoolsysteem.
Fietsen:
De kinderen die op de fiets naar school komen mogen de fiets aan de rechterkant in het schuurtje zetten.
Sleutels bewaren we in het tonnetje op de plank bij de deur.
Zelfredzaamheid:
Toiletbezoek (ook een “grote boodschap”) en aan-/ en uitkleden hoort het kind al zoveel mogelijk zelf te
kunnen. Natuurlijk ondersteunen wij bij ‘ongelukjes’ en moeilijke knopen/veters.
We laten jongens op de wc zitten tijdens het plassen.
Boek en observatie/verslagkring:
Alle kinderen doen mee met de boekenkring. De observatie kring is voor de kinderen van groep 1/2.
Samen met de groepsleidster vertelt groep 1/2 over een boek en bij de observatiekring neemt een kind
een voorwerp mee dat onbekend is (bijvoorbeeld een dop van de verwarming of iets uit de keuken). Wij
raden dan door het stellen van vragen wat het is. Groep 3 houdt zelf een boek- en verslagkring. De data
worden binnenkort bekend gemaakt in een groepsmail en het hangt ook op het prikbord.
De school is uit:
De stamgroepleidster geeft iedereen een hand bij de buitendeur.
We leren de kinderen bij ons te blijven als de ouder er nog niet is.
De hulpjes van de week krijgen nog een taak zoals vegen/fruitafval legen of planten water geven. Dit
duurt enkele minuten.

En als laatste:
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.
Er is ook een boekenouder (het zoeken van boeken bij het thema in de bibliotheek en het retourneren
van de boeken)
Als je het leuk vindt om ons hierbij te helpen, kan dat aangeven!
Met vriendelijke groet,
Clenda, Miranda en Anne-Clair
Anne-Clair: maandag, dinsdag en vrijdag
Clenda: woendag, donderdag en vrijdag
Miranda: maandag t/m donderdag

