Groep 1-2
Aan: ouders/verzorgers van groep 1/2
Via deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen van de gang van zaken in de
kleutergroepen.
Schooltijden:
De hele week van 08.15 tot 13.45 uur. De kinderen mogen vanaf acht uur bij de deur van de
kleuteringang gebracht worden.
Denkt u er aan uw kind op tijd te brengen.
Om 13.45 mag u uw kind ophalen bij de kleuteringang.
Ziekte:
Wij willen u vragen om bij ziekte of ander verzuim tussen half 8 en 8 uur te bellen naar school.
Het telefoonnummer is: 035-6989339.
Tien- uurtje en lunch:
We willen dit zo gezond mogelijk houden dus geen priklimonade en geen snoep e.d.
Geeft u niet al te veel mee? De bakjes en de bekers voor het 10-uurtje worden in de bakken
gedaan.
Op maandag en dinsdag mogen de kinderen (gezonde) koek meenemen. Op woensdag,
donderdag en vrijdag groente of fruit.
Wilt u de naam van uw kind erop zetten? Dit voorkomt een heleboel problemen.
De lunch laten we in de tas zitten. Is er zuiveldrank dat gekoeld bewaard moet worden,
dan kan het in de bovenste bak gezet worden. Wij zetten het dan in de koelkast.
Gymnastiek:
We kunnen elke dag in het speellokaal (op dit moment zijn er helaas nog werkzaamheden in
ons lokaal). Woensdag is onze vaste gymdag. Wilt u de kinderen hiervoor een T-shirt , een
korte broek en gymschoenen meegeven, voorzien van naam en in een tas. Deze tas blijft dan
op school. Neemt u wel af en toe de tas mee om de spullen te wassen.
Geen gladde en zwarte zolen onder de gymschoenen en geen veters!!!!

Naam in de jas:
Wilt u zo vriendelijk zijn om jassen, mutsen, dassen en laarzen te voorzien van de naam van uw
kind. De kinderen krijgen van school een luizenzak, bij verlies of moedwillige beschadiging
wordt 7.50 euro in rekening gebracht.
Verjaardagen:
Als een kind jarig is, kan het in de eigen groep trakteren. Vanwege Corona is alleen een
verpakte traktatie toegestaan. Wilt u inventariseren bij de leerkracht of u rekening moet houden
met voedselallergie e.d. De jarige mag ook met twee vriendjes/vriendinnetjes bij de leerkrachten
en peuterleidsters, beneden, rondgaan.
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Rapporten:
De kleuters van groep 1 krijgen tweemaal per jaar een rapport. De 1e keer rond de
voorjaarsvakantie en de 2e keer voor de zomervakantie.
De kleuters van groep 2 krijgen een extra rapport in oktober.
BOSOS:
Wij werken met het kleuterobservatiesysteem Bosos. Hiermee volgen wij de kinderen 2 jaar
lang aan de hand van doelen die een beredeneerd aanbod vormen voor de kleuterjaren.
De vreedzame school:
Deze methode gebruiken wij om de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen te
volgen.
Werken n.a.v. de doelen:
In de kleuterbouw werken we n.a.v. de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en motoriek.
Hierbij maken we gebruik van verschillend ontwikkelingsmateriaal.
Op de deur hangen onze doelen per periode. Als ouders krijgt u op deze manier inzicht in het
leerproces van uw kind. Heeft u vragen over de doelen dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht.
Materiaalkasten:
Al het ontwikkelingsmateriaal heeft een vaste plaats in een kast.
Per week wordt er een spel van de week centraal gesteld zodat elk kind weet wat hij/zij met dat
materiaal kan doen. Dit gebeurt tijdens de werkles of ‘s middags tijdens arbeid naar keuze.
Werklessen:
Er wordt gewerkt rond een bepaald thema, deze thema’s wisselen per jaar..
Er zijn een aantal vaste thema’s (Kinderboekenweek, herfst, sint, kerst, lente, Pasen)
De thema’s worden in alle groepen tegelijk gestart en uitgewerkt.
D.m.v. een keuzecircuit kunnen de kinderen zelf kiezen welk werkje ze welke dag gaan doen.
Themabrief:
Bij de start van een nieuw thema ontvangt u van ons via Social Schools een themabrief waarin
informatie staat over het desbetreffende thema.
Lettertrein:
De lettertrein wordt in groep 2 na de herfstvakantie aangeboden (elke twee weken één letter).
Doel: herkennen van de letters / klankspel.
De lettertrein wordt spelenderwijs aangeboden, bijvoorbeeld m.b.v. liedjes.
Het aanleren van de letters wordt ondersteund door gebaren.
We maken ook gebruik van een lettertafel waarop de letter van de week centraal staat.
De kinderen mogen hierop materiaal verzamelen dat met de letter van de week begint.
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Cijferrups:
Elke week bieden wij een aantal cijfers aan.
Doel: het herkennen en benoemen van de cijfers en deze kennis toe kunnen passen tijdens de
rekenactiviteiten.
Computers:
Bij de kleuters wordt er in de groepen 1 en 2 met internet programma’s gewerkt, die aansluiten
bij de thema’s (o.a.Squla).
Muziek:
Bij de thema’s worden passende liedjes gezocht die we met elkaar zingen. Ook bewegen we
veel met de kinderen op muziek zo ontwikkelen wij het ritmegevoel.
In de kring maken wij ook weleens muziek met muziekinstrumenten.
Eén keer per twee weken is er een muziekles o.l.v. een vakdocent.
Godsdienstige vorming:
Voor het vakgebied Godsdienstige vorming maken wij gebruik van de methode Trefwoord.
Trefwoord werkt op basis van een kalender, die een vaste plek heeft in de groep. Elke dag
bespreken wij de plaat van de kalender, lezen we het verhaal, versje of gedichtje dat bij de plaat
hoort, op vrijdag wordt een gebed uitgesproken. Ook leren we gezellige en leuke liedjes die
passen bij de verhalen die wij aanbieden. Ook enkele wereldgodsdiensten worden tijdens
Trefwoord besproken.
Engels:
We werken in de groepen 1t/m 8 met de methode “Take it easy”. Take it easy is een
interactieve digibord methode die werkt met native speakers. Op een speelse manier, met
behulp van liedjes, prentenboeken, versjes etc., worden de kinderen ondergedompeld in de
Engelse taal.
De kinderen krijgen 2 keer per week Engelse les, de eigen leerkracht spreekt dan ook alleen
maar Engels. Dit maken we duidelijk aan de kinderen door een ketting met daaraan de Engelse
vlag te dragen. Gedurende het schooljaar komen er diverse thema’s aan bod.
Speelgoedmiddag:
Volgens een rooster (meestal de laatste vrijdag voor een vakantie) is er een speelgoedmiddag,
er mag dan speelgoed van thuis meegenomen worden (geen schiettuig, zwaarden en heel klein
materiaal).
Nieuws
Op de website (www.zonnewijzer-bussum.nl) staat de jaarkalender. Op Social Schools kunt u
het actuele nieuws vinden ook ontvangt u hier de nieuwsbrief..
Ook kunt u ons volgen via twitter: BS_Zonnewijzer en via Facebook.
Hulp
Het komende schooljaar zullen er ook weer activiteiten plaatsvinden waarbij wij de hulp van
ouders/verzorgers hard nodig hebben. Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen dan stellen
wij dit zeer op prijs! Wij zullen per activiteit kijken wat er mogelijk is i.v.m. Corona.
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Contact met de leerkracht
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Mocht er
aanleiding zijn, dan nodigen wij u uit voor een gesprek.
Mochten er vanuit u vragen/opmerkingen zijn, maak dan gerust een afspraak met één van ons.
Wij hopen dat u ons weet te vinden, ook gewoon voor een gezellig gesprekje!

Met vriendelijke groet,
Team kleuterbouw

