Week 36
04-09-2020

Een fijne start…..
We hebben een goede start gemaakt! Het was fijn om alle kinderen weer te zien na de vakantie.
De kinderen hebben heerlijk gespeeld en al hard gewerkt.
Ook de nieuwe kinderen beginnen zich al thuis te voelen.
We hebben een hele fijne groep en gaan er samen een fijn schooljaar van maken!

Contact tussen ouders en leerkrachten
Door de Corona-regels is er momenteel veel minder contact tussen ouders en leerkrachten dan we gewend zijn.
Dat vinden we jammer. We missen de korte contact-momentjes aan het begin- en eind van de dag. We hopen dan
ook dat we jullie ouders weer snel binnen kunnen verwelkomen.
Tot die tijd willen we benadrukken dat we dagelijks bereikbaar zijn via mail. U kunt ons in de mail ook altijd vragen
om een belafspraak.

Gym
Er zijn al veel kinderen die gymschoenen meegebracht hebben. Dat is fijn want we gymmen regelmatig in de
gymzaal. (Meestal is dit op maandag en donderdag. Het is ook afhankelijk van het weer. Met slecht weer gaan we
vaker!) Als uw kind nog geen gymschoenen op school heeft, wilt u deze dan z.s.m.
meegeven. Graag schoenen met klittenband of elastiek en voorzien van naam.
(De schoenen blijven op school).

De kinderen sporten in hun hemd en onderbroek. Ze proberen zich dan zo veel mogelijk
zelf aan- en uit te kleden. Dit vinden sommige kinderen nog heel moeilijk. Het is fijn als ze
hier thuis ook mee oefenen.

Ophalen van de kinderen
Als uw kind op vaste dagen opgehaald wordt door iemand anders dan vader of moeder (denk aan opa, oma of
oppas), dan is het handig als u dit doorgeeft aan de leerkracht.
Wij noteren dit dan in onze groepsmap.

BSO (Buiten Schoolse Opvang)
Als uw kind naar de BSO gaat, dan is het ook handig als u dit doorgeeft aan de leerkracht. Wij noteren dit dan in onze
groepsmap.

Klassenouders
De klassenouder regelt praktische zaken rondom uitstapjes, materiaalinzameling, enz.
Vaak gaat de communicatie per whatsapp of email. Mocht u interesse hebben om dit schooljaar klassenouder te
worden voor groep KB, mag u dat doorgeven aan Reina of Wendy. Er zijn vaak 2 klassenouders per groep.

De letter-tafel
Vorige week hebben de kinderen de letter P van Pompom geleerd in de klas.
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “p”. Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “p”.
We leggen deze spullen op de lettertafel. De lettertafel van de P staat er nog tot vrijdag 11 september.
Maandag 12 september wordt de letter “i” aangeboden.

Schrijfwijze letters

Welke schrijfletters gebruiken we in groep 1-2? Veel kinderen willen graag hun eigen naam of andere woorden
schrijven. Ze vragen dan vaak aan hun ouders om het voor te doen. Het zou fijn zijn als we thuis en op school
dezelfde letters gebruiken. Op het plaatje kunt u zijn welke schrijfletters wij hanteren. We gebruiken nog geen
hoofdletters.

Reserve-kleding
Soms hebben kinderen een “ongelukje” onder schooltijd. Hiervoor hebben we een verzameling reservekleding op
school, zodat we kinderen een droge broek kunnen aangeven. Als u nog broeken en onderbroeken heeft die uw kind
niet meer draagt, zijn wij er erg blij mee.

Liedjes en versjes

Kunst aan de muur
In de zomervakantie zijn er mooie groene magneetborden geplaatst in de gangen van onze school. Zo kunnen alle
kunstwerkjes nóg beter tentoongesteld worden. Bij ons in de gang hangen hele mooie knutselwerkjes. De kinderen
hebben Pompom, onze klassenknuffel nagemaakt.

Fijn weekend,
Groetjes, Reina en wendy

