GROEPSBRIEF VOOR GROEP 2
Schooljaar 2018 – 2019
De eerste weken zitten er weer op.
Wij hopen dat uw zoon of dochter een fijne start heeft gemaakt.
EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Jiske Jentink en ik zal Manon Oonk de komende tijd vervangen.
HET BINNENKOMEN/DE INLOOP
Voor de onderbouw maken de kinderen gebruik van de zij-ingang
(bij het lokaal van groep 8).
U mag uw kind vanaf 8.15 uur op school brengen.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur gaan we beginnen.
Afscheid nemen doen we bij de deur van de groep.

Aan de kapstok hang ik mijn jas en tas,
Bij de deur nog
Een knuffel
Een kus
En dan ga ik naar mijn klas
In de klas starten we op maandagochtend in de kring. Op dinsdag t/m vrijdag maakt
uw kind een keuze uit de ontwikkelingsmaterialen op het kiesbord.
Oudere broers en/of zussen gaan met de inloop naar hun eigen klas.
Een korte vraag of mededeling aan de leerkracht past heel goed in de inloop, maar
voor persoonlijke vragen over uw kind kunt u beter een afspraak maken.
OPHALEN
De school gaat iedere dag om 14.15 uit, u kunt uw kind buiten opwachten. De
leerkrachten lopen samen met de kinderen naar buiten via de kleuteruitgang.
Spreek met uw kind af waar u staat te wachten. Alle kinderen wachten
bij de juf tot de ouders ze komen ophalen op het plein. Zo houden we het overzicht.
GYMNASTIEK
We kunnen dagelijks gymmen op school.
Het is daarom handig dat uw kind gymschoentjes (zonder veters) op school heeft
voorzien van naam. Speciale gymkleding is niet nodig.
Lunchen
Omdat we beperkte tijd hebben om te eten en drinken, kan het voorkomen dat uw
kind niet altijd het bakje of de beker leeg mee naar huis neemt. Wij stimuleren de
kinderen natuurlijk wel om alles op te eten en op te drinken.

MEDEDELINGEN
Op het raam of de deur van de klas hangen regelmatig mededelingen. Houdt u dit in
de gaten. U ontvangt de digitale nieuwsbrief van school via de e-mail. Ook hebben
wij een Facebook pagina van school, hierop worden regelmatig foto’s van activiteiten
met u gedeeld.
DENKT U ERAAN:
• dat wij voor het kiesbord een recente pasfoto nodig hebben van uw kind
• dat er op het schoolplein niet gefietst mag worden
• dat u bij de het vieren van de verjaardag van uw kind mag zijn
• dat u de jassen, tassen, bekers en bakjes van de kinderen voorziet van naam
• dat er alleen speelgoed mee naar school mag als leerkrachten dit aangeven
• dat wanneer uw kind regenlaarzen aan heeft, u pantoffels mee mag geven
• dat de kinderen geen petten mogen dragen in de klas
• dat u deze en nieuwe informatie deelt met de oppas en/of opa’s/oma’s van de kinderen
• dat u in de tas schone kleren doet i.v.m. “wc ongelukjes”.

Als u nog vragen heeft of iets wilt vertellen, laat dit dan gerust weten. U hoeft niet te
wachten tot een contactavond.
We hopen er met de kinderen een fijn schooljaar van te maken!
Dit doen wij: “SAMEN OP EIGEN WIJZE”.
Vriendelijke groet,
juf Jiske

