Groeien doen we samen!
De missie van de school
Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier
naar school komt, veel leert en zich daardoor
op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een
sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor
iedereen. Het team zorgt samen met de
kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke
groei start bij het mogen zijn wie je bent. We
hebben daarom oog voor de individuele
ontwikkeling en het welbevinden van
kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat
betekent ook met elkaar samenwerken,
zowel door kinderen als leerkrachten en
onderwijsassistenten. Vanuit een veilige
sfeer werken we samen aan goed onderwijs!

Onze kernwaarden:
Veilige sfeer: "op onze school heerst rust en
structuur"
Samen: "groeien doe je met elkaar"
Maatwerk: "we bieden onderwijs op maat"

Algemene informatie
In deze informatiebrief treft u alle belangrijke
informatie voor het komende schooljaar aan.
Bewaar deze brief goed. Een heel aantal
onderwerpen van algemene aard worden
beschreven op onze website www.brakken.nl
en in de schoolgids. De schoolgids kunt u
vinden op de website van de school.

Contact met de leerkracht
U bent na schooltijd altijd welkom op school
voor een gesprek met de leerkracht(en). Als
het echter om een wat langer gesprek gaat,
dan zouden wij het op prijs stellen dat
hiervoor een afspraak wordt gemaakt.
Ook bent U na schooltijd altijd welkom om
samen met uw kind in de klas te komen
kijken.

Methodes die we gebruiken
●
●
●
●
●

Kleuterplein (taal en rekenen)
Kleuteruniversiteit (taal en rekenen)
Trefwoord (catechese)
Kanjer (sociale vaardigheid)
Gymlessen (beter bewegen met
kleuters)
● Schrijven (gebaseerd op
schrijfkriebels en pennenstreken)
● Muziek (eigenwijs)
● Kijk (observatie en registratie)

Informatie groep 1-2
Wenmiddagen
Voordat uw kind definitief op school komt
mag hij/zij komen wennen. Dit wennen
gebeurt in de week voordat hij/zij 4 jaar
wordt op dinsdag- en donderdagmiddag. De
leerkracht van de groep zal ongeveer vier
weken voor de 4e verjaardag contact met u
opnemen en een afspraak met u maken om
met uw zoon/dochter vooraf even kennis te
komen maken op school.
Op wenmiddagen en op de eerste schooldag
mogen ouders/verzorgers hun dochter/zoon
tussen 13.30u en 13.45u naar de klas
brengen.

Naar school brengen
In de eerste schoolweek van uw kind mag u
gerust uw zoon/dochter naar de klas
brengen. Daarna stellen wij het op prijs dat u
buiten afscheid neemt van uw kind. De
leerkrachten halen de kinderen buiten op. Op
deze wijze werken we samen aan de
ontwikkeling van het zelfstandig functioneren
van onze kleuters.

Zindelijk en zelfstandig
Wij verwachten van onze kleuters dat zij
zindelijk zijn en zelfstandig het toilet kunnen
gebruiken. Ook hun jas aan- en uitdoen doen
de kleuters zelf. Net zoals hun gymkleding
aantrekken. Wilt u alles wat u de kinderen
mee naar school geeft s.v.p. voorzien van
hun naam? Denk hierbij s.v.p. ook aan jas,
wanten, sjaal enz. Wilt u thuis oefenen met
veters strikken? Kleuters voelen zich erg
groot als ze zelf hun schoenen vast kunnen
maken.

Wensjes
Voor bruiloften, verjaardagen van papa en
mama, oma en opa mogen de kinderen op
school een attentie maken. In het begin van
het schooljaar ontvangt u van ons een
formulier om de juiste data door te geven.

Kijkmomenten in de klas
In het najaar krijgt u van ons een uitnodiging
om een keer op school te komen kijken in de
groep van uw kind.

Gymles
De kleuters krijgen 2 keer in de week gymles
van onze vakdocent lichamelijke opvoeding.

Ze hebben hiervoor nodig: gymshirt,
gymbroek en gymschoenen. De kleding blijft
in een meegebracht tasje op school. Voor
iedere vakantie gaat het mee naar huis om te
wassen en te passen.

Dagen van de week
In de kleutergroepen heeft elke dag een
eigen kleur op de weekwijzer.
Maandag: geel. Dinsdag: rood
.
Woensdag: roze. Donderdag: paars
Vrijdag: blauw. Zaterdag/zondag: groen

Speelleerplein
In de kleuterbouw hebben we een
gezamenlijk Speelleerplein ingericht. Op
vaste tijden mogen kinderen, vanuit
verschillende kleutergroepen, op dit plein in
de diverse hoeken spelen en werken. Op het
Speelleerplein worden de kinderen optimaal
begeleid door de onderwijsassistent juf Anja.
De groepsleerkracht kan hierdoor zijn/haar
aandacht goed richten op de kleuters die nog
in het eigen lokaal aan het werk zijn.
In de kleutergroepen wordt thematisch
gewerkt. Ieder thema worden de diverse
hoeken weer anders ingericht om zo het spel
van de kleuters te blijven stimuleren.

Ik- tafel
Tijdens de ik-tafel vertelt het kind iets over
zichzelf d.m.v. voorwerpen die het
meebrengt van thuis(maximaal 10). Dit kan
zijn het lievelingsspeelgoed, lievelingsboek,
familiefoto's etc..
U krijgt ruim van te voren te horen wanneer
uw kind aan de beurt is voor de ik-tafel.

