Van harte welkom!!!
In de
startgroep /groep 1
op
OBS De Spiegel!

Wie zijn wij?
Leerkrachten startgroep:
Directeur:
Marian Kuiper
Directie ondersteuner

:
Marjan Fleumer

Zülâl Güclü
:

Wat is de startgroep?
• De startgroep biedt kinderen vanaf 3 jaar en 9 maanden
volledig onderwijs
• De kinderen gaan de hele week naar school
• In de startgroep wordt lesgegeven door een leerkracht
• De startgroep is een voorbereiding op groep 1. Uw kind is
ingeschreven op De Spiegel, ouders betalen de ouderbijdrage.
(let op! De opzegtermijn bij de peuterspeelzaal is 6 weken!)

Waarom een startgroep?
•
•

De startgroep is een onderdeel van de nieuwe
opzet in de kleutergroepen
Enkele groepen;
•
•
•

•
•
•

Startgroep/gr.1
groep 1
groep 2

Er is meer rust en structuur voor de kinderen
Het biedt leerkrachten de ruimte en tijd om
maatwerk te leveren
Hierdoor worden betere resultaten behaald

Daarom!
•
•

Kinderen gaan eerder naar
school
Met de nieuwe indeling
startgroep/groep 1/ groep 1/
groep 2 kunnen we het
onderwijs meer op maat
aanbieden:

Achterstanden worden
ingelopen,
voorsprong wordt uitgebouwd!

Wat gaat mijn kind leren in de
startgroep?
•

Uw kind wordt goed voorbereid op
het onderwijs in groep 1
–
–
–
–
–

Taal
Rekenen
Sociaal emotionele ontwikkeling
Spel
Schoolse vaardigheden

Inschrijven
•

•

•

•

U kunt uw kind inschrijven bij
Marjan Fleumer (op maandag,
dinsdag en woensdag)
Als uw kind op De Spiegel staat
ingeschreven, krijgt u een
uitnodiging wanneer uw kind kan
beginnen in de startgroep
De maand waarin uw kind naar de
startgroep mag staat in het
overzicht op de volgende dia.
Afhankelijk van de vakanties kan
de startdatum iets eerder/ later
zijn

Wanneer mag mijn kind naar de
startgroep?
Jarig in
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Naar de
startgroep:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
April of mei
April of mei
September
September
September

Belangrijk om te weten!
De schooltijden:
Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag
8.30-14.00
De kinderen eten op school

Dagindeling startgroep/groep 1
•8.20 -De kinderen komen binnen, de stoelen staan in de kring en er liggen boekjes klaar.
•8.30 -De deur gaat dicht en de boekjes worden opgeruimd
•8.30 –Kringactiviteit: namen lezen/kalender, wat voor weer is het enz.
•8.45 -groepsexploratie van Piramide
•9.15 –kiesbord/spelen/werken
•10.15 –tussendoortje
•11.30-rekenactiviteit
•11.00 tot 12.00 –buitenspelen/gymmen
•12.00 tot 12.30 lunchen
•12.30 tot 12.45 groepsexploratie
•12.45 tot 13.45 spelen/werken
Elke dag is er een inloop van 8.20-8.45 uur.

Wat geef ik mijn kind mee naar
school?
•
•
•

Fruit en drinken voor de
ochtendpauze
Brood en drinken voor de
middagpauze
Gymspullen

Tussendoortje:
Om 10 uur gaan we met de kinderen eten en drinken.
We gaan inzetten op het drinken van water.

Daarnaast een stukje fruit (geen brood en koek).

Gym:
Onze school beschikt over een speellokaal, daar kunnen we elke dag gebruik van maken.
De kinderen gymmen in een broekje en een T-shirt. Aan de voeten gymschoentjes, het liefs met klittenband of elastiek. Graag
voorzien van naam.

Lunchen:
Om 11.45 uur gaan we met de kinderen lunchen. De kinderen pakken dan hun trommeltje met brood en hun drinken.
De leerkracht eet met de kinderen. Na het eten mogen de kinderen als ze een tandenborstel hebben hun tanden poetsen.
Om 12.15 uur gaan de kinderen met een leerkracht naar buiten. Om 12.45 uur begint de les weer.

Ouderbijdrage
Onze school vraagt een ouderbijdrage van € 50 Daar worden verschillende activiteiten van betaald, zoals: uitstapjes, het Sinterklaascadeau enz.
Dit jaar zit het schoolreisgeld er ook bij. Aan het eind van het schooljaar gaan we met de kinderen vanaf 4 jaar op schoolreisje met de bus. Vorig
jaar zijn we naar de “De holle bolle boom” geweest.

Activiteiten:
Het komende schooljaar maken we gebruik van buitenschoolse activiteiten: de kinderboerderij , een kindervoorstelling en de bibliotheek.

Computers in de klas:
In elke klas staan 2 computers, met het onderwijsprogramma “Ambrasoft” en LOGO-DIGITAAL er op.
Het is gericht op het vergroten van de woordenschat en sluit aan bij de thema’s van de klas.
U kunt dit programma ook voor thuis kopen. www.ambrasoft.nl
Ook kijken we regelmatig via het Digibord educatieve programma’s.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Het belangrijkste misschien wel, belangstelling tonen voor wat het kind op school heeft
gedaan/gemaakt en heeft beleefd.
Alles wat u met uw kind doet verwoorden en benoemen.
Boeken halen uit de bibliotheek (dit is gratis).
Gezelschapsspelletjes thuis aan de tafel doen.
Nederlandse TV kijken.
Het “Bieb boek” van school voorlezen, samen lezen en het kind laten vertellen waar het over
gaat.
Begrippen met uw kind oefenen zoals: onder de tafel, op de tafel, achter de tafel enz.
Of de begrippen:meer, minder, zwaar, licht, veel, weinig enz.
Het themaboekje met uw kind doornemen.

Tot slot
De startgroep zorgt voor
een succesvolle start op
de basisschool!
Wie gunt zijn kind dat
niet?

Vragen?

