Groep 1&2
Kindcentrum Kleurrijk
Zwaluwenburg 6
7423 DS Deventer
Telefoon:(0570) 651321
e-mail: kleurrijk@stichtingquovadis.nl

“Mijn

spelen is leren
en mijn leren is spelen”

Wij bereiden onze thema’s voor volgens SOLE.

SOLE = spelend en onderzoekend leren
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
- kleuters leren door spelen
- spel een rijke bron van leerprocessen is
- de kleuters leveren een belangrijke bijdrage bij de invulling van
het thema

Uit onderzoek blijkt dat het meest wordt geleerd van
‘zelf doen’ en ‘uitleg geven aan anderen’:

Uitgaande van deze theorie bieden we de kleuters een rijke
onderwijs/leeromgeving om hen zodoende uit te dagen om te komen
tot betrokken spel.

Met als doel om de kinderen 21e -eeuwse vaardigheden
aan te leren:

Opbouw van een reguliere
schooldag in de kleuterklas:
De ochtend:
• Binnenkomst, werken onder de zwarte streep
• Kring met gerichte activiteiten op reken- en taalgebied
• Spelen & werken in de klas (m.b.v. het planbord boven de rode
streep en 2 verplichte werkjes voor groep 1 en 3 verplichte werkjes
voor groep 2)
• Eten & drinken in de kring
• Buiten spelen of naar de speelzaal
• Lunchen in de klas & binnenspelen
De middag:
• Grote of kleine kring met gerichte reken- of taalactiviteiten
• Spelen & werken in de klas onder de rode streep
• Buiten spelen of naar de speelzaal
• Afsluiting van de dag

Gerichte taalactiviteiten in de kring
met aandacht voor:
• Fonologisch bewustzijn:
Luisteren, zinnen en woorden herkennen, rijmen en
klankgroepen onderscheiden
• Fonemisch bewustzijn:
Isoleren van klanken, synthese van klanken, analyse
van klanken, manipuleren van klanken
• Letterkennis:
Letters aanwijzen, benoemen, in woorden
herkennen, schrijven
• Zinsbouw en woordenschatuitbreiding
Logo 3000; een methode voor de uitbreiding van de
woordenschat

Hierna gaan kinderen lezen in groep 3!

Gerichte reken/wiskunde activiteiten in de kring
met aandacht voor:
• Getalbegrip:
Omgaan met de telrij, hoeveelheden en getallen
• Meten:
Omgaan met lengte, omtrek , oppervlakte, inhoud, gewicht,
tijd en geld
• Meetkunde:
Oriënteren, lokaliseren, construeren, opereren met
vormen en figuren

Hierna leren kinderen rekenen in groep 3!

Spelen/werken in een rijke
onderwijs/leeromgeving (in de klas) houdt o.a. in:
•

Spelen in de verschillende hoeken die thematisch zijn ingericht:
bouwhoek, huis/speelhoek, leeshoek, taalhoek, rekenhoek,
zand/watertafelhoek, klein bouwmaterialenhoek, schilder/teken- en
knutselhoek, techniekhoek.

•

Spelen/werken met ontwikkelingsmateriaal uit de kast.

De klassen/hoeken worden ingericht vanuit een
beredeneerd aanbod:
De stappen die we hierbij volgen:
1. Het bepalen van thema’s voor het hele schooljaar.
2. Brainstormen over de invulling van het thema.
3. Hoofd & subdoelen vaststellen per thema.
4. Het activiteitenaanbod bepalen op het gebied van:
spelactiviteiten, gespreks- en kringactiviteiten,
lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskunde activiteiten,
constructieve- en beeldende activiteiten, activiteiten met
muziek, dans, drama en bewegingsspel.
5. De evaluatiefase.

Thema’s schooljaar 2019/2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas op school
Hallo wereld/de wereld rond
Herfst in het bos
De speelgoedwinkel van Sint en Piet
Naar het restaurant/Kerst
Ik ben ziek
Winter:Lekker schaatsen
1-1-2/Pasen
Lente: Het lelijke jonge eendje
In de speeltuin

Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van de Ulebelt.
Heeft u materiaal of boeken passend bij onze thema’s die
wij mogen lenen, dan zijn deze van harte welkom!

Het belang van binnenspelen en buitenspelen:
•

Iedere dag bewegen de kleuters minimaal 1,5 uur
binnen of buiten.

•

Kleuters hebben een enorme bewegingsdrang.
Buiten is veel ruimte om te bewegen!

•

Ze leren balanceren, springen, kruipen, ontwijken, klimmen, hangen,
zwaaien, etc. (motorische vaardigheden).

•

Via doen-alsof spel oefenen ze de regels van de maatschappij: ze
oefenen sociale vaardigheden, samen spelen en werken.

•

Ze komen in contact met de
natuur en ervaren de
elementen: wind, regen, zon,
warmte.

Trefwoord
In alle groepen wordt
gebruik gemaakt van de
methode Trefwoord. Dit is
een mooie methode voor
levensbeschouwing op de
basisschool waarbij de
leefwereld van het kind
centraal staat.

Engels & Verkeer
Voor Engels gebruiken
we lessen van Groove
me. Voor verkeer lessen
van Veilig Verkeer
Nederland

Coöperatieve werkvormen
Op onze school werken we met coöperatief leren.
Dit houdt in dat kinderen met elkaar leren
samenwerken om zo tot een hoger leerrendement
te komen. Hiervoor gebruiken we didactische
structuren. Didactische structuren zijn
werkvormen waarbij kinderen samen moeten
werken en van elkaar leren.

Thema's van Engels









School
Autumn
Family
Winter
Animals
Spring
My body
Summer

Thema's van verkeer
 Oversteken
 Fietsen/sport

 Lopen/naar de winkel
 Spelen/vriendschap
 Tekens/beroepen
 Weer & verkeer
 Meerijden/vervoer

Hoe volgen en sluiten we aan bij de ontwikkeling
van onze kleuters?
Wij maken gebruik van het observatie- en registratiesysteem.
Het rapport wordt vanuit KIJK gemaakt.

‘KIJK’
Alle leerlingen worden goed gevolgd in hun ontwikkeling.
Binnen ons team is een Intern Begeleider.
Deze begeleider helpt ons om alle leerlingen de zorg te geven die
ze nodig hebben.

Opbouw ‘KIJK’:
•

Basiskenmerken:
- Vrij zijn van emotionele belemmeringen
- Nieuwsgierig en onderzoekend zijn
- Zelfvertrouwen hebben en een goed zelfbeeld

•

Betrokkenheid:
- Concentratie, energie, creativiteit, houding
etc.

•

Ontwikkelingslijnen:
- Motoriek, visuele- en auditieve waarneming,
ruimtelijke oriëntatie, beginnende geletterden gecijferdheid

Afspraken:
•

De deur is open vanaf 8.25 uur. De kleuters gaan via de kleuteringang naar binnen. De
leerkracht begroet de leerlingen in de klas om opstoppingen bij de deur te voorkomen.

•

Graag op tijd komen. Toch te laat? Graag afscheid nemen op de gang! Aanvang van de
lessen om 08.30 uur!

•

De kinderen van groep 2 gaan na de kerstvakantie zelfstandig de school in en nemen op
het plein afscheid.

•

Speelgoed van thuis mag alleen mee als daar door de leerkracht om wordt gevraagd
(bijvoorbeeld n.a.v. een thema) of in overleg met de leerkracht.

•
•

Wc gebruik: wij verwachten dat kleuters zelfstandig naar het toilet kunnen.
Kleding: wij verwachten dat kleuters zelfstandig hun kleding uit en aan kunnen trekken.

•

Zorg ervoor dat u zich ingeschreven heeft voor onze nieuwsbrief en de app geïnstalleerd
heeft.

•

Naast de deur in de klas ligt een agenda voor de groep. Hierin kunt u bijvoorbeeld een
doktersafspraak noteren maar ook wanneer uw kind naar de BSO gaat of door wie uw
kind wordt opgehaald.

•

Zo lang er nog Coronarichtlijnen gelden, nemen ouders afscheid bij het hek en kunt u
afspraken doorgeven via de app of mail.

Praktische zaken & informatie:
Website & app:
Onze school heeft een eigen website en een eigen app.
Hier vindt u onder andere onze actuele agenda, nieuws,
fotoalbums en de schoolgids.

Wij zullen veel met ouders communiceren via de schoudercomapp.
Tip:
Bezoek en bekijk regelmatig de website, de
app en de mail.

Eten en drinken op school:
•

Rond 10.15 uur een hapje en een drankje in de kring.
Wij eten fruit en drinken (het liefst) uit een beker.

•

Tussen 12.00 uur en 12.30 uur lunchen de kleuters aan tafel onder leiding
van een overblijfouder (ivm met Coronamaatregelen wordt dit intern
opgelost) De leerkrachten helpen bij het opstarten en hebben
vervolgens pauze.

•

Gelieve geen snoep meegeven!

•

Wij verwachten dat de kinderen hun gehele fruithap, drinken en lunch op
kunnen eten en drinken.

•

Kinderen kunnen hun beker met melk in de koelkast op de gang zetten.

•

Graag het verzoek om op alle bekers,
bakjes, pakjes en broodtrommels
een naam te vermelden!

Oudercontact
Van elk kind houden we gegevens bij. In september, februari en
juni worden alle ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 voor een
gesprek met de leerkracht uitgenodigd. Uw kind is hierbij welkom,
maar dit is niet verplicht.
Wanneer er eerder problemen worden gesignaleerd dan zullen wij
u uitnodigen voor een gesprek. Uzelf kunt uiteraard ook altijd een
afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht, indien u dat
nodig acht.
Bij nieuwe leerlingen neemt de leerkracht na ongeveer 4
schoolweken contact met u op voor een startgesprek.

Verjaardag vieren op school:
Als er een kleuter jarig is mag hij/zij zijn verjaardag
vieren in de klas en trakteren. Onze voorkeur gaat uit
naar een gezonde traktatie.
Ouders van zowel groep 1 als groep 2 mogen hierbij
aanwezig zijn.
Tijdstip en dag in overleg met
de leerkracht.
Door de Coronamaatregelen vieren we
de verjaardag zonder ouders.
Verzocht wordt om een verpakte traktatie
mee te geven.

De schoolbibliotheek:
Elke dinsdag kunnen de kleuters boeken ruilen in de schoolbieb.
Hiervoor heeft ieder kind een lege tas voorzien van naam bij zich.
Hierin komt een boek dat mee naar huis wordt genomen en de
volgende dinsdag weer kan worden geruild.

Spelinloop
• Regelmatig is er spelinloop in de kleutergroepen. Op deze
ochtenden kunt u van 08.30 tot 08.45 uur een kijkje nemen in
de klas en zien hoe uw kind aan het werk is, samen met uw
kind een werkje doen of een lesje bijwonen.
• De data voor spelinloop kunt u terugvinden in de agenda op de
schoolwebsite. Wij proberen de dagen zoveel mogelijk af te
wisselen, zodat iedere ouder hopelijk een mogelijkheid heeft
om te komen.
• Helaas vervalt de spelinloop zolang er Coronamaatregelen van
kracht zijn.

Gymmen in de speelzaal:
Aangezien we vaak meerdere keren per week naar de
speelzaal gaan, vragen wij u goed passende gymschoenen
voorzien van naam in te leveren bij de leerkracht van uw kind
(graag geen balletschoentjes en schoenen zonder veters).
De gymschoenen worden in een bak in het klaslokaal
bewaard.

Ouders in de school:
Heel graag!
Denk hierbij aan:

•
•
•
•

Oudervereniging
Schoolbibliotheek
Excursies als een herfst- of lentewandeling, bezoekje aan de
Ulebelt, feestdag groep 1, schoolreis groep 2, etc.
Festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.
In het kader van een thema een gastles verzorgen
Spelinloop
Hoofdluiscontrole

•

We hopen dat jullie snel de school weer in mogen!

•
•
•

Vragen?
Kom gerust bij ons langs. Wij beantwoorden uw vragen
graag na schooltijd. Zo kunnen we om half 9 een fijne
start met de kinderen maken.
Juf Nicole, juf Jacqueline,
Juf Seline/juf Sanne en juf Jacquelien

