Informatiebrief groep 1/2c 2021-2022
Belangrijke informatie over groep 1/2c:
▪
▪

▪
▪
▪

De schooldag begint om 8.25u, vanaf 8.15 kunnen de kinderen
binnen komen.
De werkles duurt ongeveer 3 kwartier, om de 3 weken hebben we een
ander thema.
De volgende ontwikkelingsaspecten komen aan bod: Voorbereidend
lezen , voorbereidend rekenen , denkontwikkeling , motoriek,
schrijfontwikkeling en creatieve ontwikkeling
Ook oefenen we aan onze sociaal-emotionele ontwikkeling doorheen
de dag en d.m.v. een methode
Wij werken m.b.v. pictogrammen aan de schoolregels, b.v. samen
spelen en delen!
In de klas hebben wij ook een stagiaire van de opleiding kind
professional!

Tips van de juffen: / Vraag van de juffen / Nog
even kort / Weetjes over groep 1/2c:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Iets melden/vragen? U kunt de leerkracht een
bericht sturen via de Parro app of de leerkracht
aanspreken
Elke dag worden 2 helpers gekozen.
Wij hebben elke woensdag en vrijdag gym, nemen
jullie een gymtas mee?
We vinden het fijn als de kinderen geschild en
gesneden fruit meenemen naar school. Graag ook
een eigen beker meenemen met water erin.
Wij spelen 2 keer per dag buiten. Bij slecht weer
kunnen we terecht in de gymzaal!
Als papa, mama, opa of oma jarig is dan mag uw
kleuter een wensje kleuren. Wilt u van te voren een
briefje meegeven zodat wij het op tijd mee kunnen
geven?

E-mailadres juf Jacqueline van Waterschoot (ma, don, vrij):
jacquelinevanwaterschoot@ogperspecto.nl
E-mailadres juf Jacqueline de Deckere (din, woe):
jacquelinededeckere@ogperspecto.nl

Methodes
Als u meer wilt weten over de methodes die wij in de klas gebruiken, dan kunt u
op de links hieronder klikken.
➢ Kleutermethode (Onderbouwd)
https://www.heutink.nl/info/onderbouwd
➢ Sociaal-emotioneel leren (Kwink)
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/daarom-kwink/
➢ Muziek (Eigenwijs digitaal)
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/

Zorg
Op onze school is juf Eva de intern begeleider (ib-er) én
anti-pestcoördinator. Zij is verantwoordelijk voor de
leerlingenzorg en helpt leerkrachten en ouders met
hulpvragen over kinderen. Als er een hulpvraag is, dan
gaat de ib-er dit onderzoeken en kijken wat een
passende oplossing is. Dit kan door mee te kijken in de
klas of de expertise van een externe in te schakelen.
Op de website van onze school staat onder het kopje
‘Zorg’ hier nog meer informatie over.
https://inghelosenberghe.ogperspecto.nl/onzeschool/zorg
E-mailadres juf Eva:
evasponselee@ogperspecto.nl

