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Aan de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1/2 
 
Wij heten u en uw kind van harte welkom op basisschool St. Michaëlschool. In dit 
boekje vindt u wetenswaardigheden en tips . Bewaart u dit boekje goed, zo heeft u 
veel belangrijke informatie bij de hand. 
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de groepsleerkracht. 
 

 
Zuidervaart 61 
1846 LG Zuidschermer 
072-5044486 
info@michaelschool.nl 
website www.michaelschool.nl 
 
 
  

mailto:info@michaelschool.nl
http://www.michaelschool.nl/


 2 

Welkom op de St. Michaelschool 

 
Voordat uw kind bij ons op school komt, heeft u al contact gehad met de leerkracht 
om wenafspraken te maken. Uw kind mag vijf keer een dagdeel komen wennen. 
Nadat uw kind jarig is geweest komt hij/zij dagelijks naar school. 
Wanneer afscheid nemen moeilijk is adviseren we u om kort en duidelijk in de klas 
afscheid te nemen. We weten uit ervaring dat het verdriet meestal gauw over is als 
u weg bent. Wanneer uw kind de regelmaat van halen en brengen doorheeft zal het 
zich snel op zijn/haar gemak voelen.  
 

Kinderen en zelfstandigheid 

We vinden het fijn wanneer kinderen de volgende dingen zelfstandig kunnen: 
 
Jas ophangen 
Op de gang zijn de kapstokken. Het is fijn als u uw kind leert om 
zijn/haar jas en tas zelf op te hangen.  
 
Aankleden 
We willen graag dat uw kind zelf zijn/haar jas, kleding, schoenen, 
sokken kan aantrekken en knoopjes en ritsen kan dichtmaken.  
 
Tassen 
Een tas is nodig voor de lunch op school.  Deze tas wordt aan de kapstok bij de jas 
gehangen.  Voor de ochtendpauze wordt het eten en drinken op het aanrecht gezet.   
Belangrijk: Tas/bekers/eten graag voorzien van naam. 
 
Toilet 
Voor uw kind en voor de leerkracht is het fijn als het zonder hulp naar het toilet kan 
gaan (dus dat het ook zelf de billen kan afvegen).  
Wij verwachten dat alle kinderen zindelijk zijn als ze op de basisschool komen. Voor 
ons en de kinderen is een schoon toilet prettig. Om die reden willen we dat de 
jongens zittend plassen. Onze ervaring is dat de toiletten zo veel schoner blijven. 
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Een dagje in de onderbouw 

 
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van  08.30 uur tot 15.00 uur 
en op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00.  Om 8.20 uur gaat de deur open en 
mag u met uw kind naar binnen.   
 
Na het ophangen van de jas en lunchtas komen jullie het lokaal binnen en zetten 
jullie samen het drinken en eten voor de korte pauze op het aanrecht.  
 
Dagritme 
In de klas hangen dagritmekaartjes. Hierop kunnen de kinderen zien wat ze die dag 
gaan doen. 

 
 

Kring 

Elke dag zitten de kinderen meerdere momenten in de kring. Er wordt dan 
voorgelezen, een spelletje gespeeld, een reken- of taalactiviteit gedaan, gezongen, 
uitleg gegeven, een kringgesprek gehouden, enzovoorts. Ook zijn er kleine kringen, 
dan werkt de leerkracht met een klein groepje kinderen. 
 

Werken en spelen 

De kinderen doen allerlei activiteiten tijdens de werk- en speeltijd: er wordt 
getekend, gekleurd, geverfd, geknutseld, gebouwd, gekleid, gepuzzeld en nog veel 
meer. Ook zijn er hoeken in en bij de klas: een huishoek of themahoek waarin 
kinderen huiselijke of thema-situaties kunnen naspelen, een bouwhoek met grote 
blokken en auto’s, dieren enz. , een zandtafel, een legohoek en een computerhoek. 
Hoeken worden zoveel mogelijk in het thema “aangekleed” (bijvoorbeeld een 
winkel)  We hechten veel waarde aan het spel in de hoeken. 
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Eten en drinken 

 
Elke dag rond  10.00 uur is er een drink- en eetpauze. We zitten dan in de kring. De 
leerkracht leest voor of bespreekt met de kinderen de activiteiten van de dag. Het is 
een gezamenlijk rustmoment. Uw kind neemt drinken en iets te eten mee. Wilt u op 

het drinken én eten de naam van uw kind schrijven? 
Tip: één koek of één stuk fruit is genoeg voor deze korte 
pauze. Wij geven natuurlijk de voorkeur aan een gezond 
tussendoortje. Op woensdag en vrijdag is het fruitdag. 
Kinderen nemen naast hun drinken dan geen koek mee, 
maar fruit of groente. Mocht het een keer voorkomen 
dat u geen fruit heeft, geef dan liever niks mee, dan 
delen we het fruit dat er op school is. 
 
 

 
 

Gymmen in de speelzaal/Buitenspelen/Zwemles 

Op vrijdag is juf Paula er en wordt er gegymd. Wanneer het slecht weer is, wordt er 
vaker gegymd. Daarom heeft elk kind gymkleding op school. De gymtas wordt 
opgehangen in het gangetje naast de klas van juf Irene. Gymschoenen dienen een 
soepele en stroeve zool en klittenband te hebben. (a.u.b. geen zwarte zool) 
Balletschoentjes zijn niet geschikt voor het gymmen. 
Ook de schoenen graag duidelijk voorzien van naam. 
 
 Tips: 
Op vrijdag helpt u ons door uw kind makkelijk  
aan en uit te trekken schoenen en kleding te laten dragen! 
 
 
Elke dag spelen de kinderen buiten. Ze kunnen buiten spelen op de speeltoestellen, 
met de materialen uit de schuur (karren, fietsen, zandbakmateriaal) en in de 
zandbak.  
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Vanaf de herfstvakantie wordt er 20 keer gezwommen op dinsdagmiddag. De 
kinderen worden opgehaald met een bus en naar zwembad de Hoornse Vaart 
gebracht. Daar krijgen ze zwemles onder begeleiding van een gediplomeerde 
zwemleraar. Het eerste half uur hebben de kinderen les, het tweede half uur mogen 
ze vrij spelen. De jongste kinderen worden watervrij gemaakt, de oudere kinderen 
gaan echt oefenen voor een diploma. Ze kunnen tijdens deze zwemlessen zelfs 
afzwemmen. De groepsleerkracht is erbij om naast de zwemleraar toezicht te 
houden. Daarnaast is ook één ouder mee om te assisteren in de kleedkamers.  
Als er geen zwemles is op dinsdagmiddag, wordt er die middag gegymd. 
 
 

Spullen mee van thuis 

De kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen. We maken daarop één 
uitzondering:  

 We vinden het fijn als de kinderen dingen meenemen die bij het thema 
passen. Dit verhoogt de betrokkenheid van u bij het groepsgebeuren en 
verrijkt het spel van de kinderen. Wij schenken aan deze spullen veel 
aandacht. Zo kunt u denken aan bijbehorende verkleedkleren, boeken, 
foto’s, posters, voorwerpen, enzovoort.  

In de nieuwsbrief wordt het thema vermeld. Het lokaal wordt gedurende het 
thema gevuld met foto’s, werkjes en teksten over de activiteiten waarmee we 
bezig zijn.  
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Naar huis 

 
Om 15.00 uur is de dag afgelopen. De leerkracht loopt met de kinderen naar buiten 
De kinderen kunnen daar opgehaald worden. De kinderen blijven op het plein staan 
totdat ze hun ouders zien. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald, geeft u 
dit dan even door. De kinderen die naar de naschoolse opvang (BSO) gaan worden 
opgehaald door de leidster van de naschoolse opvang. 
 
Gaat uw kind na schooltijd naar de naschoolse opvang, geef dan aan de leerkracht 
door om welke dagen het gaat. 
 

Verjaardag vieren 

 
Een verjaardag vieren we ‘s morgens in het lokaal. Is uw kind in het weekend jarig of 
wilt u de verjaardag op een andere dag vieren, maakt u dan een afspraak met de 
leerkracht. 
Wat betreft trakteren zijn wij natuurlijk voor een gezonde traktatie. 
Maakt u de traktatie  niet te groot. Lollies en kauwgom zijn verboden op school. Bij 
de leerkracht kunt u informeren naar het aantal kinderen en eventuele kinderen 
met een allergie. De jarige mag ook bij de andere leerkrachten langs met een 
verjaardagskaart.  
Vierjarigen vieren hun verjaardag op de peuterspeelzaal en dus niet op de 
basisschool.  
 

Kanjertraining 

In alle groepen werken we met de kanjertraining; een methode die wordt gebruikt 
om een positief pedagogisch klimaat te stimuleren. Op de website van het instituut 
voor kanjertrainingen, www.kanjertraining.nl, kunt u van alles lezen over deze 
methode en is het kanjerboek te bestellen.  

 

Toetsing en rapportage 

Naast ons leerlingvolgsysteem en observaties worden bij de kinderen van groep 2 
toetsen afgenomen, namelijk Cito taal en rekenen. De uitslagen worden aan de 
ouders meegedeeld.  
Groep 2 krijgt tweemaal een rapport: in februari en aan het eind van het schooljaar. 
Er vinden drie keer per jaar oudergesprekken plaats.  
 
 
  

http://www.kanjertraining.nl/
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Continurooster 

 
Onze school werkt met een continurooster. Dat houdt in dat op maandag, dinsdag 
en donderdag de kinderen van 8.30 -15.00 uur op school zijn. De leerkracht eet 
samen met de kinderen in de klas. Ook spelen de kinderen onder leiding van de 
leerkracht een half uur buiten na het eten. Na deze lunchpauze vervolgen we het 
dagprogramma.  
 

 
Belangrijk: tas/bekers/bakjes graag voorzien van naam. 
 
 

Informatie 

Belangrijke mededelingen staan op het whiteboard boven de kapstok. Alle overige 
informatie verloopt via de website (agenda) en  via de nieuwsbrief, die iedere twee 
weken uitkomt. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website.  
Via ons programma Parnassys sturen wij ouders ook geregeld informatie over hun 
kind(eren) Dit gebeurt op een veilige manier via een email.  
In het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond over het reilen 
en zeilen in de groep van uw kind. 
 

Letters 

 
In groep 1 en 2 worden ook letters en cijfers aangeboden. Het juist aanleren van het 
zeggen en schrijven van cijfers en letters is erg belangrijk. Een eenmaal fout 
aangeleerde manier is vaak moeilijk te veranderen. Daarom geven we u de volgende 
tips: 

 In het begin van het schooljaar krijgt u een blad waarop de gebruikte letters 
en cijfers en hun schrijfwijze staan en de juiste pengreep.  

 Leer uw kind geen hoofdletters aan. 
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 Wanneer uw kind wil weten hoe een bepaalde letter heet, spreekt u deze dan 
fonetisch (zoals je het hoort) uit, dus:  
Bijvoorbeeld : n is niet “en” maar nnnnn 

  s is niet “es” maar sss 
 

 
 

 

 
Voor overige vragen kunt u  altijd terecht bij de leerkrachten. Wij wensen uw kind 
veel plezier bij ons op school! 
 

  Met vriendelijke groet, 
  De leerkrachten van groep 1/2/3 


