Informatieboekje kleuters – groep 1/2

Welkom op de Kogge
Staat voor onderwijs dat
meegroeit!

Beste ouders/verzorgers,
Welkom op openbare basisschool
de Kogge in IJlst! In het begin is het
voor u en uw kind best even wennen
op school. Een spannende en nieuwe
stap in het leven van een kind.
Daarom willen we u middels dit
informatieboekje wegwijs maken. U
leest hoe een schooldag in groep 1
en 2 eruit ziet en wat wij op school
belangrijk vinden.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u
altijd contact met ons opnemen of
even binnenlopen bij de leerkracht.
Met vriendelijke groeten,
Het team van de Kogge!

Ons onderwijs
We willen in de eerste plaats een veilige ontmoetingsplaats
zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Een goede sfeer in
elke klas is belangrijk! We streven naar een pedagogisch
klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en in hun kracht
staan. We schenken aandacht aan het leren van sociale
vaardigheden en werken o.a. aan de volgende thema’s: elkaar
helpen en vertrouwen, omgaan met onenigheid en het oplossen
van ruzies, de baas spelen en meeloopgedrag.
We hebben op school vertrouwen in de eigen kracht en
talenten van kinderen. Naast dat we klassikale instructielessen
geven, is er ook veel ruimte voor zelfstandig werken en
samenwerken. We vinden het belangrijk dat kinderen leren
om zelf initiatief te nemen en oplossingen te zoeken. Binnen de
structuur en begeleiding van de leerkracht krijgen kinderen
hier vanaf groep 1 al de ruimte voor.
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Wennen op school
Ongeveer vier weken
voordat uw kind vier jaar
wordt neemt de leerkracht
van groep 1/2 contact met u
op om een afspraak te maken
voor een
kennismakingsgesprek en
een intake op school. Er is
dan gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Tijdens het gesprek vertelt
de leerkracht hoe de
werkwijze is in de klas en laat
ze uw kind zien hoe alles
werkt. Daarnaast bespreekt
de leerkracht met u welke

informatie van belang is om
te weten voor de school. Tot
slot spreekt u af wanneer uw
kind gaat proefdraaien. Zodra
uw kind vier jaar geworden
is, gaat uw kind iedere dag
naar school.
Na ± 8 weken plant de
leerkracht met u een afspraak
in voor een kort overleg om
te bespreken hoe het gaat op
school en/of er nog vragen
zijn.

15-minutengesprekken
Er worden drie keer per jaar
15-minutengesprekken
gehouden, waarin we ouders
de gelegenheid geven om
met de leerkracht te spreken
over de ontwikkeling van hun
kind.
Tijdens de 15minutengesprekken komt de
sociaal-emotionele ,
cognitieve, motorische en
creatieve ontwikkeling aan
bod. Vanaf eind groep 1
krijgen leerlingen ook een
rapport meer naar huis.

Openbaar onderwijs
De Kogge is een openbare basisschool. Dat betekent dat ieder
kind bij ons welkom is om onderwijs te volgen. De kracht van
het openbaar onderwijs is dat we als school vanuit diverse
invalshoeken samen met de kinderen kijken naar de
verschillende religies en levensovertuigingen. De kinderen
krijgen in groep 5 t/m 7 godsdienstonderwijs (GVO) van een
vakleerkracht. En vanaf groep 7/8 krijgen ze humanistisch
vormingsonderwijs (HVO) van een vakleerkracht.
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Een schooldag in
groep 1/2
Het programma op de ochtend en de middag
Bij het werken in hoeken
kiezen de kinderen zelf een
activiteit op het planbord of
krijgen ze van de leerkracht
een opdracht.
De schooldeuren gaan om
8.15 uur open en dan mogen
de kinderen van groep 1 en 2
samen met hun ouders
binnen komen.
Jassen horen aan de kapstok,
in de luizencape en de tassen
in de daarvoor bestemde
mand. Het zou fijn zijn
wanneer uw kind zelfstandig
de jas aan en uit kan doen.
De stoelen van de kinderen
staan in de kring. U mag
samen nog een boekje lezen
met uw kind of een werkje
bekijken. Vlak voor 8.30 uur
kunt u afscheid nemen.
We beginnen in de kring met
het bespreken van de dag
van de week en de datum.
Daarna volgt er een reken- of
taalactiviteit. Ook krijgen de
hulpjes de gelegenheid om
iets te vertellen in de kring.
Na de kringactiviteit start
het werken in hoeken of staat
spel & beweging op het
programma.

Na de speelwerktijd gaan de
kinderen weer in de kring om
te eten en te drinken. We
vragen u om de kinderen
fruit mee te geven en een
drinkbeker. Voordat we
beginnen met het fruit eten
zingen we een liedje.
Bij spel & beweging gaan de
kinderen naar buiten of naar
het speellokaal. In het
speellokaal doen we
spelletjes of zetten we een
parcours uit met
verschillende toestellen
(klim- en klautermateriaal).
De kinderen gymmen in hun
t-shirt en hebben eventueel
gymschoenen aan. De
gymschoenen kunt u dan zelf
aanschaffen.
Om 12.00 uur eten en
drinken de kinderen in de
klas. Na de lunch gaan de
kinderen nog even naar
buiten om een frisse neus te
halen of volgt er een activiteit
in de klas. Dit hangt af van het
programma van de dag.

De middag begint vaak weer
met een kringactiviteit.
Daarin vinden onder andere
de volgende activiteiten
plaats: voorlezen,
taalspelletjes, telspelletjes,
muziek, poppenkast,
spelletjes rondom de
zintuigen, etc.
Daarna gaan de kinderen
verder met het spelen en
werken in de verschillende
hoeken.
Na het spelen en werken is er
weer tijd voor spel en
beweging; buiten of in het
speellokaal.
Om 14.00 uur gaan de
kinderen naar huis en loopt
de leerkracht met de
kinderen mee naar buiten.
Elke dag heeft een vast
ritme. Dit wordt aangegeven
met de dagritme kaarten. Zo
weten de kinderen precies
wat er op het programma
staat en geeft het kinderen
houvast en zekerheid voor de
dag.
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Wat vinden wij
belangrijk op school?
Rekenactiviteiten
De hele dag staat in het
teken van taal en rekenen.
Dit gebeurt binnen het
thema en tijdens de
kringactiviteiten. Zo tellen
we bijvoorbeeld hoeveel
kinderen er in de kring
zitten en hoeveel lege
plekken er nog zijn. We
besteden ook veel
aandacht aan meten en
meetkunde. Kinderen
meten elkaar en kijken
wie er groter/kleiner is.
Het leren gaat
spelenderwijs en vormt
een goede basis voor de
overgang naar groep 3.

Taalactiviteiten
Met taal zijn we ook de
hele dag bezig. De
leerkracht besteedt
aandacht aan het
bewustzijn van woorden
en zinnen. Kinderen leren
letters herkennen en
woorden “hakken &
plakken”. Dit zijn
belangrijke vaardigheden
voor een goede leesstart
in groep 3.

Thematisch werken

Beweging

In de kleutergroepen wordt
er met thema’s gewerkt;
bijvoorbeeld herfst,
sinterklaas, lente, etc. Maar
ook kunnen ze gaan over iets
wat de kinderen erg bezig
houdt. Een thema duurt
meestal 3 weken. De vrije en
de verplichte activiteiten
hebben daar allemaal mee te
maken.

Een kleuter moet veel
bewegen op een dag. We
proberen tegemoet te komen
aan de bewegingsdrang van
kinderen. Dit is belangrijk
voor hun grove en fijne
motoriek. Spelenderwijs
leren ze hun eigen lichaam
kennen en beheersen.

Voorlezen

Muziek is een gezellige
bezigheid, waarbij kinderen
zich goed kunnen uiten. Er
worden veel liedjes
gezongen in de klas. De
kinderen doen daar ook vaak
bewegingen bij en gebruiken
muziekinstrumenten.

Voorlezen is heel belangrijk
voor de taalontwikkeling van
kinderen. De leerkracht leest
iedere dag voor en stelt
vragen over het verhaal. Op
deze manier wordt er
gewerkt aan verhaalbegrip
en de ontwikkeling van de
woordenschat.

Vertelkring
In de kring is het belangrijk
dat kinderen leren om naar
elkaar luisteren. Ze leren
belangstelling te hebben
voor elkaar en zichzelf te
uiten in de groep. Ook leren
kinderen om duidelijk te
spreken en een verhaal te
vertellen met een begin en
een eind. Ook leren ze
vragen te stellen en te
beantwoorden.

Muziek

Brede ontwikkeling
In groep 1 en 2 ontwikkelen
kinderen zich op
verschillende gebieden.
Zowel op taal-, reken-,
muzikaal-, sociaal- en
motorisch gebied. Al deze
gebieden worden binnen een
thema aangeboden. Op deze
manier zijn de activiteiten
betekenisvol voor kinderen
en leren ze spelenderwijs.
We zorgen voor een rijke
leeromgeving waarin alle
kinderen worden
uitgedaagd.
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Goed om te weten
Vanaf het schooljaar 2015-2016 draaien we met
een continurooster. Dat betekent dat alle
kinderen op school overblijven. Dit zijn de
schooltijden voor groep 1/2:
Maandag

8.30 – 14.00 uur

Dinsdag

8.30 – 14.00 uur

Woensdag 8.30 – 14.00 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur
Vrijdag

8.30 – 12.00 uur

Meer informatie over de Kogge vindt u op onze website: www.obsdekogge.nl

Als u kind ziek is

Verlofregeling

Indien uw kind ziek is of om
een andere reden niet naar
school kan komen, wilt u dan
voor 8.30 uur uw kind
telefonisch (0515 - 531606)
afmelden.

Een volledige schoolweek
kan voor sommige kinderen
in het begin nog te
vermoeiend zijn. Kinderen
van 4 jaar zijn nog niet
leerplichtig. U mag uw 4-jarig
kind, als dat nodig is, wel
eens thuis houden. U kunt dit
in overleg met de leerkracht
afspreken.

Ziekte leerkracht
Bij ziekte van de leerkracht
komt er een invaller.
Wanneer er geen invalkracht
beschikbaar is, dan zoeken
we intern naar een oplossing.
U wordt per mail hiervan
altijd op de hoogte gebracht.

Extra vrij vragen
Als u om familieredenen extra
vrij wilt hebben voor uw kind,
dan kunt u dit via de website
aanvragen. U vindt hier ook
de uitgebreide
verlofregeling.

De Dassenboarch 23a te IJlst
Postbus 16 | 8650 AA IJlst
Telefoon 0515-53 16 06
E-mail: kogge@gearhing.net

Fruit en brood mee naar
school
Wij vinden het belangrijk dat
kinderen gezonde voeding
krijgen. Daarom gaan we er
vanuit dat alle kinderen voor
de ochtendpauze
fruit/groente of een broodje
meenemen.

Nieuwsbrief
Iedere maand verschijnt er
een nieuwsbrief met
nieuwtjes uit de groepen en
schoolnieuws. U krijgt
daarvoor een mailtje met de
link naar de website.

