Informatieboekje groep 1 en 2
2017-2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In dit informatieboekje staat informatie over de groepen 1 en 2. Als u na het
lezen van dit informatieboekje nog vragen heeft, zullen wij deze graag voor
u beantwoorden.
Contact
Directie:
directie.kompas@westerwijs.nl
Juf Feikje: f.devries@westerwijs.nl
Juf Vera: v.devries@westerwijs.nl
Juf Janine: j.wijkstra@westerwijs.nl
Schooltijden
Maandag 08.30
Dinsdag
08.30
Woensdag 08.30
Donderdag 08.30
Vrijdag
08.30

–
–
–
–
–

14.15
14.15
12.30
12.00
12.00

Op maandag en dinsdag staat juf Janine voor groep 1. Op woensdag t/m
vrijdag is juf Vera er. In groep 2 staat juf Feikje op maandag t/m
donderdag voor de groep en juf Janine op de vrijdag. Op maandagmiddag
zijn de groepen gecombineerd onder leiding van juf Janine. De eerste periode
hebben we op woensdag combinatiegroepen 1/2 en 2/3. Juf Vera staat deze
dag voor groep 1/2 en juf Feikje voor de groep 2/3.
Nieuwe leerlingen
De leerkrachten van groep 1 nemen ongeveer twee maanden voor de vierde
verjaardag van uw kind contact met u op voor een huisbezoek. Tijdens dit
huisbezoek krijgt u informatie over de school en de groep en worden de
inschrijfformulieren ingevuld. Ook wordt er afgesproken wanneer uw kind op
bezoek kan komen. Tijdens deze bezoeken kan uw kind wennen aan de groep
en de leerkracht. In totaal zijn er vijf wenmomenten.
Is een kind 4 jaar, dan komt hij/zij iedere dag naar school. Ieder kind ervaart
dit anders. Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede start. De
leerkracht maakt na enkele schoolweken een afspraak voor een eerste
overlegmoment met u. In dit gesprek wordt er gesproken over de start van
uw kind op onze school.
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Brengen
Elke ochtend beginnen wij om 8.30 uur. De kleuters mogen vanaf 8.15 uur de
klas in. De kleuters komen via de zijdeur de school binnen. De kinderen
hangen hun jas op en de tas en het drinken kunnen in de daarvoor bestemde
manden bij de deur. Om verwarring te voorkomen is het handig om de naam
op de beker of het pakje te zetten. De lunch blijft in de (rug)tas. In de kring
staan de stoelen klaar of bij de tafels tijdens de inloop. Ieder kind heeft een
eigen stoeltje.
Wij willen graag om 8.30 uur beginnen. Tot die tijd kunt u even bij uw kind
blijven en afscheid nemen. Wij adviseren om dit moment niet langer te
maken dan noodzakelijk. Natuurlijk kunt u ook even bij de leerkracht terecht.
Te laat? Neem dan afscheid op de gang bij de deur.
Bij het verlaten van de school willen wij u vragen om door de gezamenlijke
ingang van het Kompas en de Klister naar buiten te gaan. Dit om
opstoppingen te voorkomen bij de zijdeur, waar de hogere groepen dan naar
binnen gaan.
Halen
De kinderen lopen samen met de leerkracht naar buiten.
Eenmaal buiten wachten zij bij de eerste muur tot ze
degene zien die hen op komt halen. Is er nog niemand? Dan
wachten zij bij de juf.
Fietsen
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Groep 1 en 2 stallen hun fiets
achter de tafeltennistafel.
Speelgoed
Als kinderen speelgoed meenemen wordt dat kort in de kring besproken.
Daarna gaat het in de uitdeelbak. De kinderen mogen 1 tot 2 keer per week
speelgoed meenemen. Aan het eind van de dag krijgen de kinderen het
speelgoed weer mee naar huis.
Inloop
Dit schooljaar starten we niet meer iedere ochtend in de kring, maar
beginnen we op dinsdag en donderdag met de inloop. Dit houdt in dat de
kinderen direct mogen starten met een werkje/opdracht bij de tafels. U
bent van harte welkom om te komen kijken wat uw kind doet of even te
helpen met de opdracht. Ouders mogen blijven tot half 9 en de kinderen
kunnen dan nog even doorwerken tot ongeveer kwart voor 9. Daarna starten
we de dag in de kring.
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Gymlessen
De kinderen van groep 1 en 2 volgen de lessen voor bewegingsonderwijs in
het speellokaal op school. Ze hebben geen gymkleding nodig en gymmen op
blote voeten. Indien er sprake is van wratjes kunt u gymschoenen meegeven.
Eten en drinken
Deelname aan het onderwijs kost veel energie van
uw kind. Wij hechten daarom waarde aan gezonde
voeding en drinken op school. Het liefst zien wij
daarom fruit, een gezonde koek en brood en een
beker of pakje melk of vruchtensap.
Zelfstandigheid
Wij gaan ervan uit dat uw zoon/dochter zichzelf kan aan- en uitkleden. Als
uw kind hier moeite mee heeft, kunt u dit bij ons aangeven. Bij lastige ritsen,
knopen en veters worden ze natuurlijk geholpen.
Naar de wc
In de klas hebben wij een wc-ketting. De kinderen kunnen zo zien of de wc
bezet of vrij is. We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is en zelf zijn/haar
billen af kan vegen. Het is van belang dat u uw kind, voordat het naar school
gaat, thuis nog even naar de wc laat gaan. Tijdens de kring willen we liever
niet dat een kind naar het toilet gaat. Mocht er een ongelukje gebeuren,
dan hebben wij reservekleren op school. Deze ontvangen wij graag gewassen
terug. Het meest handig is het om reservekleding voor uw kind in een tas
mee te geven.
Verjaardag
Een verjaardag is voor ieder kind een belangrijke en
spannende gebeurtenis. Daarom schenken wij
natuurlijk extra aandacht aan de jarige. In de
ochtendkring wordt er gezongen en de jarige mag in
de klas een traktatie uitdelen. U kunt bij de
leerkracht informeren of er kinderen met allergieën
zijn. Wij verzoeken u om uitnodigingen voor een
verjaardagspartijtje buiten de schooltijden uit te
delen. Dit om teleurstellingen bij niet uitgenodigde
kinderen te voorkomen.
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Vrije dagen aanvragen
Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Het kan voorkomen dat buiten de
vakanties en vrije dagen voor uw kind extra verlof noodzakelijk is wegens
bijzondere omstandigheden. Voor extra verlof houden we ons aan de
richtlijnen, zoals afgesproken met Stichting Westerwijs en de afdeling van
onderwijs van de gemeente Grootegast. De directie kan extra verlof
verlenen, maar heeft ook het recht extra verlof af te keuren. Indien u extra
verlof nodig heeft, kunt u dat middels een verlofaanvraagformulier indienen
bij de directie van de school.
Afmelden
Wanneer uw kind niet naar school komt vanwege ziekte of om andere
redenen, horen wij dit graag telefonisch voor 8.20 uur. Missen wij tijdens de
ochtendkring uw zoon of dochter en hebben wij geen afmelding, dan
proberen wij telefonisch contact met u op te nemen.
Thema's
In de klas werken wij met thema’s. Vele activiteiten, liedjes en creatieve
opdrachten zullen aan dit thema zijn gerelateerd. Via de nieuwsbrief wordt u
geïnformeerd over het actuele thema. Heeft u leuke ideeën dan horen wij
dit graag. Ook materialen voor onze thema-tafel zijn altijd welkom.
Citotoetsen
De citotoetsen taal en rekenen voor kleuters worden in januari en in juni
afgenomen in groep 2. De kinderen van groep 1 maken de citotoetsen alleen
in juni.
Hulp in de klas
Indien wij hulp nodig zijn, laten wij u weten via
de klassenouder of de groepsapp, de mail of de
nieuwsbrief. Elke groep heeft haar eigen
klassenouder. Hij/zij helpt de leerkracht
bijvoorbeeld met het regelen van vervoer voor
uitstapjes of extra hulp bij activiteiten op
school.
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Oudercontact
Na de vierde verjaardag van uw kind komt hij/zij iedere dag naar school. Na
enkele weken maken we een afspraak voor een eerste overlegmoment met u.
Er wordt dan gesproken over de start van uw kind op onze school.
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij de omgekeerde
oudergesprekken. Tijdens deze avond krijgt u de mogelijkheid om informatie
te geven over uw kind en vragen te stellen. In de maand november
organiseren wij facultatieve oudergesprekken. U kunt zich opgeven indien u
daar behoefte aan heeft, maar ook leerkrachten kunnen u uitnodigen om op
gesprek te komen. In februari zal er een rapportgesprek plaatsvinden, waarbij
de resultaten van de Cito-toets (groep 2) worden besproken. Aan het eind
van het schooljaar zijn er weer facultatieve oudergesprekken.
Natuurlijk kunt u altijd tussendoor een gesprek aanvragen. Het contact
tussen ouders en leerkracht is van groot belang. Heeft u vragen, informatie
of bepaalde zorgen dan horen wij dit graag. Misschien kunnen we samen tot
een oplossing komen.
Hoofdluis
Hoofdluis kan bij alle kinderen op alle scholen voorkomen. Op de maandag na
elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Het is heel
prettig wanneer de kinderen dan geen gel in hun haar of ingewikkelde kapsels
hebben. De ouders van de kinderen waarbij luizen of neten zijn
geconstateerd worden op de hoogte gebracht. Na een aantal dagen worden
deze kinderen weer gecontroleerd. De andere kinderen uit de klas krijgen een
mail, waarin wordt gevraagd om uw kind aankomende tijd goed te
controleren. Indien u zelf hoofdluis bij uw kind constateert is het van belang
om dit te melden bij de leerkracht. Het is goed om regelmatig te
controleren!
GGD
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een
onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan
ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen uit te
doen. Ouders hoeven bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn, maar het mag
natuurlijk wel. U kunt dit van tevoren aangeven. Als voorbereiding op het
onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en
het welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk
behandeld. Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met
een verpleegkundige of arts van de GGD.
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Het Kompas
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
Tel: 0594 659522
e-mail: kompas@westerwijs.nl
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