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Welke leerkracht op welke dag:
Ineke van Leeuwen:
maandag, dinsdag en vrijdag.
Edith Hendriks:
woensdag en donderdag.

Algemeen
Binnenkomst
De kinderen zeggen hun ouder bij het hek gedag. De kinderen verzamelen bij hun juf op het plein en
gaan met hun juf naar binnen.
Eten en drinken
Om 10.00 uur eten en drinken de kinderen hun “tienuurtje”. Dinsdag t/m donderdag zijn de gruitdagen
( groente en / of fruit ). Maandag en vrijdag kunt u zelf invullen wat uw kind meekrijgt.
Tussen de middag wordt er in de klas gegeten van 12.00 uur tot 12.15 uur. Tijdens het eten spelen
we rustige muziek af.
Trakteren
Als een kind jarig is mag er natuurlijk getrakteerd worden.Het trakteren vindt plaats rond 10.00 uur.
Gezonde traktaties stellen we op prijs!
We horen graag van u of uw kind een allergie heeft, zodat we er bij het trakteren rekening mee
kunnen houden.
Absenties
Als uw kind niet op school kan komen kunt u dit telefonisch of via Mijnschoolinfo laten weten.
Voor speciale gelegenheden kunt u verlof aanvragen bij de directie. Afspraken bij huisarts enz. kunt u
melden bij de leerkracht.
Regels en afspraken in de klas
Om prettig met elkaar om te gaan en om ruzie en pesten ( zoveel mogelijk ) te voorkomen, hanteren
we regels en afspraken, zoals die worden aangeboden bij de Kanjertraining.Deze afspraken hangen
in de klas en er wordt regelmatig aandacht aan besteed.

Vakken

Groep 1,2,3,4

Godsdienst
Aan het begin van de dag zingen en bidden we samen en wordt er een Bijbelverhaal verteld. We
doen dit aan de hand van de methode Trefwoord.

Gymnastiek
De kinderen hebben iedere maandag gymles in Schalkwijk.
De bus vertrekt om 9.45 uur en om 11.15 uur zijn we weer terug op school.
Uw kind heeft die dag een gymbroekje, gymshirt en gymschoenen nodig.
Kanjertraining
In de klas werken we met de Kanjermethode. Deze methode wordt door de hele school gebruikt. Het
is een methode die we gebruiken voor de sociaal - emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Engels
We werken in de hele school met de methode Groove me.In de onderbouw gebeurt dit voornamelijk
aan de hand van liedjes en spelletjes op het digibord.
Groep 1,2
In de kleutergroep werken we met Kleuterplein. Uit deze methode kiezen we de thema’s die
gedurende het schooljaar aan bod komen. Alle activiteiten op het gebied van taal, rekenen,
motorische ontwikkeling en creativiteit bieden we aan rondom het thema.
Groep 3
Veilig leren lezen
In groep 3 zijn we begonnen met het leren van de letters. Aan de hand van de methode Veilig Leren
Lezen Kim-versie leren we de letters aan om uiteindelijk tot het echte lezen te komen. Elke twee
dagen leren de kinderen een nieuwe letter, tot en met kern 6. Dan zijn alle letters aangeboden .
Daarna wordt de focus gelegd op het goed en vlot lezen.
Schrijven
Naast het lezen, leren de kinderen de letters ook schrijven. Dit wordt aangeboden aan de hand van
de methode Pennenstreken. Deze methode loopt synchroon met Veilig Leren Lezen. Wij leren het
blokschrift aan.
Rekenen
De rekenlessen worden aangeboden vanuit de methode Rekenrijk.
We houden ons bezig met het tellen t/m 20, optellen, aftrekken, splitsen, rekenen met euro’s en
klokkijken. In groep 3 werken we met een werkboek waarin alle opgaven gemaakt worden. Rekenen
staat, net als lezen en schrijven, elke dag op het programma.
Groep 4
Spelling en taal
De kinderen krijgen iedere dag taal en / of spelling aangeboden. We gebruiken hiervoor de methode
Taalactief. Tijdens taal werken we o.a. aan woordenschat, taal verkennen , spreken en luisteren.
Tijdens de spellingsles staat een spellingsregel centraal.
Schrijven
In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven. Hiervoor gebruiken we de methode
Pennenstreken.
We leren en oefenen het blokschrift.
Rekenen
Iedere dag wordt er gerekend. De lessen worden aangeboden vanuit de methode Rekenrijk. In groep
4 komen o.a. getalbegrip t/m 100, sommen t/m 100, het leren van de tafels aan de orde.
Lezen
We lezen iedere dag. Voor het technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Thuis elke dag
lezen is ook heel belangrijk.
Begrijpend lezen
De kinderen hebben 1 keer in de week begrijpend lezen. Dan leren ze vaardigheden om teksten goed
te kunnen begrijpen. De tekst komt uit het nieuws en is dus actueel. De digitale lessen maken de

kinderen op een chromebook. De methode die we gebruiken heet Nieuwsbegrip.

Overige vakken
We besteden ook aandacht aan muziek, dans, tekenvaardigheid, handvaardigheid en verkeer.
Daarnaast gaan we dit jaar werken met een vrij nieuwe methode wat betreft wereldoriëntatie: de
methode Da Vinci. Deze methode werkt vakoverstijgend.
Overige informatie
Voor verder informatie kunt u de schoolgids of de website raadplegen.
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.
Vriendelijke groet, Edith en Ineke

