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Beste ouders/verzorgers,

Van harte welkom op basisschool De Bron. Leuk dat uw kind bij ons op school komt.

Om u een beetje wegwijs te maken, hebben wij dit informatieboekje samengesteld. U vindt

hierin informatie over de dagelijkse gang van zaken in groep 1 en 2.

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen.
Als er nog vragen zijn, stel ze gerust.

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op De Bron!

Vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 1 en 2
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Algemeen

Groepsindeling 2022/2023
Wij hebben drie heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij
elkaar in de groep zitten.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1-2 A Matanja Matanja Matanja/Janneke Janneke Janneke

1-2 B Inger Inger Inger Inger Inger

1-2 C Julia Julia Julia Julia Julia

Schooltijden
Maandag 8.30 - 14.25 uur

Dinsdag 8.30 - 14.25 uur
Woensdag 8.30 - 12.25 uur
Donderdag 8.30 - 14.25 uur
Vrijdag 8.30 - 11.55 uur

Ziekmeldingen/bijzonderheden
Wij vragen u ziekmeldingen of andere bijzonderheden via de Parro app aan de leerkracht
door te geven.

Voor het eerst naar school
Wanneer uw kind 4 jaar is, is hij/zij welkom op onze school!
Tien weken voordat uw kind officieel op school komt, wordt u gebeld door één van de juffen
van de groep waarin uw kind is geplaatst. Zij maakt met u een afspraak voor een
kennismakingsgesprek  en een rondleiding (max. 30 minuten) door de kleuterbouw. Het is de
bedoeling dat uw kind hierbij aanwezig is. Ook worden er tijdens dit gesprek 2
wenochtenden voor uw kind gepland. Voor kinderen die in of vlak voor de zomervakantie
jarig zijn, is er één wenmoment vlak voor de vakantie.
Hierop maken we twee uitzonderingen:
● Kinderen die in december 4 jaar worden, komen niet wennen, maar starten direct in

januari.
● Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar na de

zomervakantie.
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Onze visie op het leren van het jonge kind
In groep 1 en 2 werken wij vanuit spel aan de brede ontwikkeling van elk individueel kind.
Spelen is één van de belangrijkste manieren om tot ontwikkeling en tot leren te komen. We
werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het
leren gaat makkelijker als je begrijpt waar het over gaat en als je mee mag denken over de
manier waarop je iets leert.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig, door spel leert een kind de wereld om
zich heen kennen en begrijpen. Ze hebben gezamenlijke activiteiten nodig om tot
ontwikkeling te komen en te leren. Hierdoor groeit ook de verbondenheid in de groep,
wanneer kinderen zich deel van de groep voelen zijn er meer mogelijkheden om van elkaar
te leren. Kinderen zijn betrokken en kunnen gemotiveerd werken wanneer zij zich op hun
gemak voelen.

Het klaslokaal is zo ingericht dat kinderen zelfstandig aan de slag kunnen in een uitdagende
omgeving. Kinderen werken en spelen in verschillende hoeken.
Tijdens een thema staan er zes kernactiviteiten centraal;
-spelactiviteiten
-onderzoeksactiviteiten
-constructieve- en beeldende activiteiten
-gespreks- en kringactiviteiten
-taalactiviteiten
-reken- en wiskundige activiteiten

Veel kernactiviteiten in de onderbouw dienen zich aan in spelvorm, de inbreng van kinderen
speelt hierbij een grote rol. Tijdens het spel observeert de leerkracht en helpt waar nodig is
de kinderen verder op gang.  In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de
kinderen aan de hand van het observatiemodel ’KIJK!’. De leerkracht krijgt zo een duidelijk
beeld van de ontwikkeling van elk kind, en past het onderwijsaanbod hierop aan.

Informatieboekje groep 1 en 2                                         De Bron



Hoe ziet een schooldag eruit?

Binnenkomst
Vanaf 08.20 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen.
Om rustig te kunnen starten gaan de ouders niet mee naar binnen. U kunt uw kind bij de
kleuteringang gedag zeggen. De leerkracht staat bij de deur van het lokaal om de kinderen
welkom te heten. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u het leuk vindt om een kijkje in de
klas te nemen, is er iedere week voor een vakantie een inloopweek voor de kleuterouders.
Dit betekent dat u dan van 08.20 tot 08.30 uur met uw kind een kijkje in de klas kunt nemen.
We zullen deze weken via Parro en de Nieuwsbron met u communiceren.

Ieder kind heeft een eigen kapstok met daaraan een luizenzak waarin hij/zij de jas kan
opbergen. Het eten en drinken voor de ochtendpauze en de lunch blijft in de tas en deze zet
uw kind in de kast op de gang. Om 08.30 uur starten wij met de les.

Kring
We starten elke ochtend in de kring. In de kring zitten altijd twee kinderen naast de juf.
Zij zijn de hulpjes en mogen de juf extra helpen die dag. In de groep hangen
dagritmekaarten. Dit zijn kaarten waarop de activiteiten van de dag staan afgebeeld. Zo kan
uw kind zien hoe de dag gaat verlopen. Door elke dag zoveel mogelijk hetzelfde ritme aan te
houden, leert uw kind de structuur van een schooldag kennen.

Wij gebruiken op onze school de godsdienstmethode Trefwoord. We beginnen elke dag met
een gebed of welkomstlied. Op maandag wordt het thema van de week ingeleid met een vrij
verhaal. Twee à drie keer per week vertelt de leerkracht een bijbelverhaal en zingen/leren
we een liedje passend bij het verhaal.

Vervolgens kijken we welke dag, datum, maand en jaar het is. Dit doen we aan de hand van
een liedje.
Alle activiteiten worden vanuit de kring gestart. De kring is bij uitstek het moment voor
reken- en taalactiviteiten.

Informatieboekje groep 1 en 2                                         De Bron



Speel- werktijd
In de kleutergroepen spelen de kinderen in de verschillende hoeken.
Zo is er bijvoorbeeld een huishoek, een bouwhoek, een thema/verteltafel, een zandtafel, een
atelier, een winkel en ontwikkelings- en constructiemateriaal. De kinderen kunnen zelfstandig
kiezen in welke hoek zij spelen door hun naamkaartje op het kiesbord te hangen. De
leerkracht observeert, of werkt met een groepje kinderen aan een opdracht. Dit kan een
knutselopdracht zijn maar ook een reken- of taalactiviteit.
Naast het zelf kiezen, werken de kinderen ook aan verplichte werkjes en activiteiten. Deze
moeten zelfstandig ingepland worden. Wanneer een werkje af is tekenen de kinderen dit zelf
af.

Eten en drinken

Rond 10.15 uur is er een kleine pauze van ongeveer 15 minuten. Nadat we een liedje hebben
gezongen, eten en drinken we samen in de kring. Wij vragen u om uw kind iets van groente
of fruit mee te geven als pauzehapje. Denkt u eraan het fruit te schillen? Om gezonde
voeding echt te integreren binnen onze school en één lijn te trekken voor alle kinderen,
zullen wij koeken e.d. mee teruggeven naar huis. Ook vragen wij u een goed sluitende beker
(geen pakje) en trommel mee te geven, voorzien van naam.

Continurooster
Op maandag, dinsdag en donderdag eten alle kinderen, onder begeleiding van hun
leerkracht op school. Wij vragen u voor de lunch een broodtrommel en beker, voorzien van
naam, mee te geven. Na het eten, spelen de kinderen buiten onder toezicht van ambulante
leerkrachten. De leerkrachten hebben dan pauze.
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Bewegingsonderwijs en buitenspel
Elke dag wordt er een bewegingsactiviteit met de kinderen gedaan. De ene keer is dit buiten,
de andere keer in het speellokaal. Buiten zijn de kinderen vooral bezig met het rijdende
materieel, in de zandbak, klimmen op het klimtoestel of met spel. In het speellokaal wordt
de activiteit meer gestuurd  door  de leerkracht.  Zo wordt er gegymd met grote of kleine
materialen, gedanst en spelletjes gedaan. Om de week wordt er een circuit klaar gezet waar
kinderen hun motorische vaardigheden kunnen oefenen door gebruik te maken van diverse
materialen zoals hoepels, banken, ballen, blokken, het klimrek, de glijbaan en de springkast.
Voor de gymlessen hebben de kinderen gymschoenen met klittenband of elastiek nodig. Wilt
u de gymschoenen voorzien van naam? De gymtas blijft op school in de luizenzak.
Voor elke vakantie wordt de gymtas mee naar huis gegeven zodat u de kleding kunt wassen.

Weer naar huis
Om 14.25 uur komt de juf met de kinderen naar buiten. Omdat er veel kinderen tegelijk naar
buiten komen, vragen wij u alert te zijn of u uw kind ziet. Met de kinderen maken wij de
afspraak te wachten bij de juf zolang je je vader, moeder, oppas of BSO nog niet ziet.
Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, laat u dit dan weten via Parro?
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Communicatie

De Nieuwsbron
Een keer per veertien dagen verschijnt De Nieuwsbron met actuele informatie.  Om goed op
de hoogte te blijven van het laatste nieuws, vragen wij u deze nieuwsbrief goed te lezen. De
Nieuwsbron wordt op vrijdag via de Parro app naar u verstuurd. Op de site kunt u de oude
nieuwsbrieven teruglezen.

Website/Parro app
Website: www.debronsoest.nl
Op de website vindt u onder andere de kalender met de data van de activiteiten tijdens dit
schooljaar, de schoolgids en dit informatieboekje. Vanwege privacygevoelige informatie
staan er geen adresgegevens op de website.
Geregeld staan er foto’s van kinderen op onze website, de Parro app of worden foto’s
gebruikt in stukken voor de media. Als u er bezwaar tegen heeft dat er een foto van uw kind
gepubliceerd wordt, wilt u dit dan in de Parro app aangeven?

- Ga naar ‘instellingen’
- Tik op ‘privacy-voorkeuren’
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potlood achter het

kind.

Rapport
Twee keer per jaar (in februari en juni) krijgt uw kind een rapport.

Contact met leerkracht
Na een periode van wennen maakt de leerkracht van uw kind een afspraak voor een
huisbezoek. Er wordt dan besproken hoe de eerste periode op school is verlopen
Via de Parro app kunt u korte mededelingen doen. Voor een langer gesprek vragen wij u een
afspraak te maken.
Vier keer per schooljaar is er een gespreksavond (september, november, februari en juli). U
ontvangt hiervoor een uitnodiging via Parro.

Overige zaken

Verjaardagen vieren
De kinderen vieren hun verjaardag bij ons op school voor het eerst als ze 5 jaar worden. Het
is fijn als u van te voren doorgeeft wanneer uw kind wilt trakteren, dan zorgen wij voor een
feestelijke sfeer. De kinderen vieren het feestje alleen in eigen klas en gaan niet de klassen
rond. Wij vragen u om een gezonde traktatie te verzorgen.

Onderzoek oudste kleuters
De oudste kleuters worden door de GGD opgeroepen voor een onderzoek. Dit onderzoek
vindt onder schooltijd op school plaats. Te zijner tijd ontvangt u hierover informatie van de
GGD.
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Zindelijk
We verwachten dat de kinderen zindelijk zijn als ze op school komen. Een ongelukje kan
natuurlijk gebeuren, maar de kinderen moeten zichzelf kunnen redden op de wc. We vragen
u als ouder dit thuis te oefenen. Een knoop open of dicht doen is natuurlijk geen probleem,
maar het is niet de bedoeling dat de juf met elk kind naar de wc gaat.
Wanneer uw kind in zijn/haar broek heeft gepoept wordt u verzocht om uw kind op school of
thuis te verschonen. Dit geldt ook wanneer uw kind meerdere keren per dag in zijn/haar
broek plast. Jongens gaan tijdens het plassen zitten op de wc-bril. Na het toiletbezoek
moeten de handen gewassen worden.

Kleuter schoolvoetbal
Elk jaar wordt er in april voor de kleutergroepen een kleuter voetbaltoernooi georganiseerd
bij voetbalvereniging Hees.

Excursies
Regelmatig worden er ouders gevraagd (via Parro) om te helpen bij activiteiten op school of
op locatie. Wij zijn erg blij met deze hulp. Hierdoor kunnen wij een aantal activiteiten blijven
doen, zoals: naar het bos,  bezoek aan de kinderboerderij, naar de bibliotheek etc.

Luizencontrole
Wij willen u vragen om uw kind regelmatig te controleren op neten/hoofdluis.
Wanneer u hoofdluis/neten ontdekt bij uw kind, wilt u ons dan op de hoogte brengen?

Speelgoedochtend
Op de vrijdagochtend voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed van huis meenemen.
De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van het speelgoed. Speelgoed zoals
geweren e.d. is niet toegestaan.

Juffendag
De juffen van De Bron vieren elk jaar in juli gezamenlijk hun verjaardag. Dit gebeurt op school
of op locatie.

Koekeloere/Flip de hond
Elke week kijken we schooltelevisie.
We kijken dan o.a. naar het programma Koekeloere. N.a.v. dit programma krijgen de
kinderen Flip de hond een weekend te logeren. De kinderen kijken hier enorm naar uit.
In de bijbehorende map kunt u verslag doen van de belevenissen van uw kind met  Flip
de hond. Dit verslag zal op maandag worden voorgelezen aan de andere kinderen in de
groep. Ook is het leuk als er een tekening of foto bij geplakt wordt.

Vakanties en vrije dagen
De vakanties en vrije dagen staan vermeld in de kalender. Een aantal keer per jaar zijn er ook
studiedagen voor het team. Op deze dagen zijn de kinderen vrij.
Het kan voorkomen dat u een extra dag vrij wilt hebben voor bijvoorbeeld een huwelijk of
jubileum. U kunt hiervoor een verlofformulier downloaden via de website. Wilt u dit
formulier ook invullen als uw kind nog geen 5 jaar is?
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Tot slot
We hopen dat u door dit informatieboekje een beeld gekregen heeft van hoe er in onze
kleutergroepen gewerkt wordt. Als er onduidelijkheden zijn dan horen wij dit graag van u.

Een fijne tijd gewenst op De Bron!
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