INFORMATIEBRIEF GROEPEN 1/2

INLEIDING
De meeste kinderen starten op de basisschool zodra ze 4 jaar worden. Een mijlpaal voor
kind en ouders. Welke regels gelden er? Wat gaat je kind leren? En hoe houdt de school
de ontwikkeling van je kind in de gaten?
In deze informatiebrief willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte stellen hiervan, zodat uw kind
een goede start kan maken op ‘t Honk.
Een goede start op onze school is dat je kind:
1.
zich veilig voelt .
2.
een rijke speelleeromgeving krijgt aangeboden
3.
wordt uitgedaagd en zijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld
4.
mag zijn wie hij/zij is
5.
dat hij/zij weet wat zijn talenten zijn en er mee aan de slag mag.

VOORSTELLEN
Juf Elsbeth van der Meer
werkt op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep
1/2 LE

Juf Lizanne Vandamme werkt
op maandag, dinsdag
en vrijdag in groep 1/2 LE

Ik ben Elsbeth van der Meer en ik werk sinds
2003 op ‘t Honk.
Ik ben getrouwd en moeder van een dochter
van 27 jaar en een zoon van 24 jaar. Ik woon
in Eversdijk .
Ik ben naast groepskracht, één dag in de week
werkzaam als onderbouwcoördinator.

Ik ben Lizanne Vandamme en ik woon in
Kapelle. Ik ben getrouwd met Wesley en
heb een zoontje van 1,5 jaar en ben in
verwachting van ons tweede kindje. Nu in
verband met complicaties tijdens mijn
zwangerschap tijdelijk gestopt met werken.
Ik werk hier met veel plezier op school, nu
voor het vijfde jaar in groep 1/2.
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Juf Margriet Kloosterman
werkt op woensdag,
donderdag en vrijdag in
groep 1/2 MC

Juf Cobi van de Vrie
werkt op maandag en
dinsdag in groep 1/2
MC

Ik ben Margriet Kloosterman. Ik werk al ruim
20 jaar met veel plezier op ‘t Honk. Ik ben
getrouwd met Jan en we wonen in Kapelle. We
hebben een dochter van 25 jaar en een zoon
van 22 jaar oud.

Ik ben Cobi van de Vrie en woon in
Kapelle. Ik ben getrouwd met Quinten en
we hebben een zoon en een dochter.
Na heel lang op een piepkleine basisschool
te hebben gewerkt, werk ik nu voor het
vierde jaar met heel veel plezier op ‘t Honk.

Juf Angela Schrijver werkt
van maandag t/m vrijdag.

Juf Sienna Houtekamer
werkt op maandag,
dinsdag, woensdag en
donderdag als
zorgassistente.

Ik ben Angela Schrijver. Ik woon met mijn
vriend in Goes. Dit is mijn tweede jaar dat ik
met veel passie en plezier als leerkracht op ‘t
Honk werk.

Ik ben Sienna Houtekamer. Ik woon in
Goes. Ik werk al 6 jaar op ‘t Honk in de
groepen 1/2. Ik ondersteun de leerkrachten
en begeleid de kinderen.

Juf Lisanne Bosman valt in
voor juf Lizanne en werkt
maandag, dinsdag en
woensdag (afwisselend) in
groep 1/2 LE

Mijn naam is Lisanne Bosman, ik woon in
Biezelinge en ik ben op maandag en
dinsdag te vinden in groep 1/2 LE,
daarnaast ben ik er soms ook op
woensdag. Op dit moment zit ik in mijn
afstudeerjaar van de opleiding Pabo.
Afgelopen schooljaar heb ik met veel
plezier stage gelopen in groep 7 op ‘t Honk.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Voor en na
schooltijd

● School begint om 8.15 tot 13.45 uur. In verband met het coronavirus
mogen ouders hun kinderen niet naar binnen brengen. De juffen
ontvangen de kinderen buiten en de kinderen nemen hier afscheid van
hun ouders. Ouders blijven buiten het hek. Om 8.15 uur starten de
lessen.
● Kinderen zijn welkom vanaf 8.00 uur
Het in- en uitgaan van de onderbouw gaat als volgt:
● groep 1/2 MC gaat via het hek achter op het kleuterplein bij de
eikenboom naar binnen. Hier zal de juf uw kind opvangen en begeleiden
naar binnen. Aan het eind van de dag brengt de juf de kinderen weer
naar het hek.
● groep 1/2 A gaat via de hoofdingang van de kleuters naar binnen, waar
de juf uw kind zal opvangen en begeleiden naar binnen. Aan het eind
van de dag brengt de juf de kinderen hier weer naar buiten.
● groep 1/2 LE gaat via het zijhek bij de zandbak naar binnen,
waar de juf uw kind zal opvangen en begeleiden naar binnen. Aan het
eind van de dag brengt de juf de kinderen weer naar het hek.
Waar start iedere groep:
● groep 1/2 M/C in achterste lokaal
● groep 1/2 A in de bibliotheek
● groep 1/2 LE in kring aan het begin van het leerplein

Belangrijke
informatie

● Wanneer u een korte mededeling heeft dan kan dat voor of na schooltijd
doorgegeven worden of via de parro/mail
● Via de parro kunnen diverse huishoudelijke mededelingen gedaan
worden. Dit kan zijn: ophalen door iemand anders, tandarts of
doktersbezoek e.d. Bij dringende zaken graag bellen naar school, de
juffen lezen de parro vaak niet onder schooltijd

Eten en drinken

● Om 09.45 uur hebben wij pauze. Onze voorkeur gaat uit naar
een gezond tussendoortje. Geen pakjes en niet teveel meegeven!
● Graag namen op bekers/doosjes. Ook voor bij de lunch graag drinken
meegeven.
● In de gang staan witte opbergbakken voor de tassen per groep.
● Vanwege kinderen met pinda-allergie GEEN PINDAKAAS (op de
boterham)

Luizenprotocol

● Na elke vakantie luizencontrole.
● De school verzorgt een luizenzak.

Gymlessen

Donderdag en vrijdag zijn onze gymdagen. Groep 1/2 MC gymt op donderdag
van 8.45 tot 9.45 uur.

Groep 1/2 LE gymt op donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. Groep 1/2 A gymt op
vrijdag van 8.45 tot 9.45 uur. Ook bij slecht weer gaan we naar de gymzaal. De
gymschoenen blijven op school.
Daarnaast gymmen we in een schoolshirt tijdens de gymlessen. Deze worden
regelmatig gewassen door ouders.
Meenemen

Liever geen spullen meenemen naar school mits de leerkracht dit aangeeft.
We maken een uitzondering voor spullen van de letter van de week en
bijvoorbeeld een gekregen verjaardagscadeau of zwemdiploma etc.

Zindelijkheid

Vanaf groep 1 verwachten we dat leerlingen zindelijk zijn en zich zelfstandig op
het toilet kunnen redden. Doortrekken, billen afvegen en handen wassen horen
hier ook bij. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren, dat is geen probleem.

Verjaardag

De leerlingen mogen trakteren en u als ouder mag er bij zijn.
In verband met het coronavirus gelden de volgende maatregelen:
● Alleen verpakte traktaties
● U blijft op 1,5 meter afstand van de leerkracht(en)
● U wordt geregistreerd, omdat u de school binnen bent geweest
De jarige mag de leerkracht van de andere groepen 1/2 ook trakteren.
Overleg vooraf even met de juf welke dag en tijd handig is en vraag eventueel
naar allergieën van kinderen.

OUDERHULP
Ouderhulp in de school vinden wij heel belangrijk, evenals de manier waarop ouders bij de school
worden betrokken. Wij kiezen voor ouderhulp in school onder andere om de volgende redenen:
● Door ouders bij het onderwijs van hun kind(eren) te betrekken, hopen we dat de ouders meer
inzicht krijgen in het onderwijs en de organisatie daarvan in de betreffende groep en
daarmee in de school.
● Door een goed contact tussen school en ouders kan er meer eenheid en begrip ontstaan
over opvoedkundig en onderwijskundig handelen.
● Zo ontstaat meer het gevoel samen bezig te zijn met het onderwijs van de kinderen.
● Om kinderen meer aandacht te geven is het werken in kleine groepjes belangrijk. Hiervoor is
ouderhulp onontbeerlijk. Kinderen vinden het (meestal) fijn als hun ouder(s) in school helpen.
Vanwege corona kunnen we dit jaar helaas minder beroep doen op uw hulp.

Waar hebben wij uw hulp bij nodig???
 Gymnastiek
Donderdag en vrijdag zijn onze gymdagen. Graag zouden wij bij iedere groep twee ouders
willen die komen helpen bij het uit/aankleden en bij het begeleiden van een groepje.
Gymtijden:
Groep 1/2 MC: donderdag 8.45 - 9.45
Groep 1/2 LE: donderdag 10.30 - 11.30
Groep 1/2 A: vrijdag 8.45 - 9.45
Opgeven:
Voor hulp bij gym kunt u zich opgeven per mail of parro.

INHOUD
Op het Honk volgen we de leerlingen zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. We toetsen,

observeren en houden gesprekken. Deze gegevens gebruiken we om ons onderwijs aan te passen.
U kunt zelf de vorderingen van uw kind volgen in het ouderportaal.
Wanneer wij zorgen hebben dan bespreken we dit met u, heeft u zorgen of heeft u vragen dan
hopen we dat u contact met ons opneemt. Hoe beter de samenwerking tussen ons als leerkracht
en u als ouder hoe beter uw kind zich ontwikkelt.
Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke contactmomenten.

KIJK
De KIJK  is ons leerlingvolgsysteem.
Het KIJK! observatie- en registratiemodel is een praktisch hulpmiddel voor het
registreren van de ontwikkeling bij jonge kinderen uit groep 1 en 2.
Dit gebeurt met ontwikkelingslijnen die gebaseerd zijn op ervaringen uit de praktijk en
wetenschappelijk onderzoek. Bij het invullen geeft de leerkracht per ontwikkelingsaspect aan in
welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt.
In samenhang met de basiskenmerken van het kind, de betrokkenheid en
eventuele risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling.

Cito
In januari en juni worden Cito-toetsen Taal en Rekenen afgenomen voor
groep 2. U mag altijd vragen naar de uitslag. Van tevoren maken we aan de
kinderen niet bekend wanneer we Cito-toets gaan doen. Tijdens de
oudergesprekken informeren we u en u kunt de score ook inzien via het ouderportaal van
Parnassys.

Schrijven: methode Pennenstreken
De hele school leert het losse schrift. In groep 2 beginnen we met het schrijven van
schrijfletters en cijfers. De letter van de week wordt iedere week geoefend.Tevens leren we een
juiste schrijfhouding aan en letten we op een goede pengreep.

Portfolio
2 x per jaar vult de leerling de map met eigen werk. De leerling laat zien wat hij of zij allemaal
al kan.

Engels: methode: Groove me
Muziek is het uitgangspunt bij engels. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen!
Bij Engels leren we Engels spreken, luisteren en zingen. De lessen beperken zich niet
alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema
van de les.

Godsdienst & S
 ociaal Emotionele Ontwikkeling (methode Kwink )
De godsdienstlessen zijn thematisch en schoolbreed. Er worden verhalen uit de bijbel verteld,
er zijn vieringen en we maken vooral de brug naar ons dagelijks leven.
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode KWINK.
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en
mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht
SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd
actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige
groep.

Zelfstandig werken
We werken ook zelfstandig. Hulpmiddel is de Time Timer.
● Als we daarmee bezig zijn leren wij de kinderen om zachtjes te praten.
● Ze mogen gedurende de aangegeven tijd de juf niet storen.
Ze weten van tevoren wat de opdrachten zijn en mogen ook overleggen
met buurman/buurvrouw.
● Kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht en samenwerking.
● Daardoor meer tijd voor het individuele kind.

Kiezen en werken
De kinderen kiezen hun werk d.m.v. het digitale keuzebord
● De leerlingen voeren zelf hun keuzes in via een online programma.
● De leerkracht beschikt daardoor over uitgebreide statistieken die aangeven
wie met wie heeft gespeeld, welke activiteiten het meest favoriet zijn en
wat elk individueel kind heeft gekozen.

• Kinderen kunnen hier keuze maken uit diverse hoeken.
• De opdrachten zijn zoveel mogelijk ingedeeld in 3 niveaus.

Stilteteken
Wij hanteren in onze groep dit stilteteken.
Doel is dat de kinderen het teken overnemen van de leerkracht en andere
kinderen die er geen erg in hebben er opmerkzaam op te maken. Als iedereen
stil is kan de leerkracht vertellen wat er moet gaan gebeuren.

Stop, hou op !
Wij hebben een pestprotocol op school. De regel door de hele
school is: Stop, hou op !
Ook hebben wij een vertrouwenspersoon/schoolcounselor op school.
Dit is juf Märylein van Liere.

Oudercommunicatie
We streven bij ons op school naar een hoge mate van ouderbetrokkenheid.
Daarom hanteren wij voor de communicatie naar ouders en verzorgers het
ouderportaal Parro. Via deze weg kunnen ouders berichten ontvangen van zowel de
leerkracht, de klassenouder als de directie. Wat is Parro precies?
● Een app voor communicatie met ouders.
● Veilig één-op-één berichten of mededeling aan de groep of zelfs
hele school.
● Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld.
● Leerkrachten en ouders kunnen Parro onbeperkt gratis
gebruiken voor communicatie.
● Ouders kunnen niet reageren op een mededeling. Als alle ouders van een groep op een
mededeling kunnen reageren is het geen mededeling meer. Dan wordt het een
groepsgesprek. Mogelijk een discussie.
● Er kan onnodige ruis ontstaan wat de kracht en boodschap van de mededeling
ondermijnt.
● Gesprekken
Een ouder kan via gesprekken één-op-één met de leerkracht praten. Hier is niet de
boodschap van een groepsmededeling van belang, maar juist het kind van de ouder!
Een ouder kan ook zelf gesprekken met een leerkracht starten.
Geen App?

Dan kun je de Parro webapp gebruiken. Als ouders de mededeling niet lezen, krijgen ze
automatisch een e-mail ter herinnering.
De leerkracht stuurt u een uitnodiging voor Parro.
Met deze uitnodiging kunt u een account aanmaken

Waarom het ouderportaal?
● Communicatie met ouders digitaal ondersteunen
Informatie over uw kind is altijd bereikbaar
Ouderparticipatie:
Transparantie naar ouders.
Bespaart leestijd bij gesprekken met de leerkracht.
● Administratieve gegevens up to date houden
Belangrijke informatie is up to date.
Wijzigingen van gegevens komen digitaal bij ons binnen.
Het ouderportaal is onderdeel van de communicatie over de ontwikkeling van uw kind.
Samen met het portfolio en de gesprekken vormt dit een compleet beeld van uw kind
Hoe kom je in het ouderportaal:
● U krijgt van school per e-mail de inloggegevens. Met de door u toegezonden gegevens
kunt u inloggen.
Tenslotte
Heeft u vragen over uw kind, maakt u zich zorgen of wilt u iets bespreken, dat kan altijd!
Wel vragen wij u even een afspraak te maken.
Wij zijn te bereiken via de mail of (telefonisch) via school.
juf Elsbeth:
juf Lizanne:
juf Cobi:
juf Margriet:
juf Angela:
juf Lisanne:

e.vandermeer@alberoscholen.nl
l.vandamme@alberoscholen.nl
c.vandevrie@alberoscholen.nl
m.kloosterman@alberoscholen.nl
a.schrijver@alberoscholen.nl
l.bosman@alberoscholen.nl

telefoonnummer school: 0113-330262 (graag na 14.45 uur)

