ALGEMENE INFORMATIE ONDERBOUW (GROEP 1-2)

BESTE OUDER(S) EN VERZORGER(S),
Welkom op de Zonnewijzer!
Wij willen u bedanken voor het gestelde vertrouwen in het team van de Zonnewijzer.
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren en hebben speciaal voor u dit boekje
samengesteld over een aantal praktische zaken. Daarnaast is er ook allerlei informatie te
vinden op onze website (www.zonnewijzerhaarlem.nl).
Mocht er iets niet duidelijk zijn of u mist nog informatie, dan kunt uiteraard altijd contact
opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.
Wij kijken er naar uit om uw kind onderwijs te bieden waarin zijn/haar unieke talenten zo goed
en volledig mogelijk worden ontwikkeld.
Tot ziens op de Zonnewijzer!
Hartelijke groet,
Mede namens het hele team,
Erna Heijnis, directeur
Arlette van der Veldt, adjunct directeur
Linda Schoorl, bouwcoördinator onderbouw
Monique van Deursen, administratie/overblijf
Zonnewijzer 1
Planetenlaan 9
2024 EN Haarlem
☏: 023-5255519

Kleutergids 2021-2022

versie 03 okt 2021

2

SCHOOLTIJDEN

GYM

De deuren van de school openen iedere dag om 8.20 uur.
De kinderen komen binnen door de nooddeur van het eigen
klaslokaal. Om 8.30 uur start de les. Voor korte vragen of
mededelingen kunt u tussen 8.20 en 8.30 uur terecht bij
de leerkracht. Voor meer inhoudelijke vragen of informatie
is het wenselijk om een afspraak te maken of praktische
informatie via de mail te versturen.

De kleuters gymmen minimaal 2 keer per week in het
speellokaal. Aan het begin van het schooljaar nemen de
kinderen gympen, voorzien van naam, mee naar school.
Deze blijven op school. De kinderen krijgen een gymtas van
ons om de schoenen in op te bergen. Ieder kind gymt in
hemd en onderbroek.

Rond 10.00 uur is er een pauzemoment. Alle kinderen op de
Zonnewijzer eten tijdens het 10-uurtje fruit en/ of groente. U
kunt denken aan:
•
banaan, appel, druiven, mandarijnen, perzik, meloen,
aardbeien, etc.
•
komkommer, tomaat, worteltjes, paprika, etc.
Tussen 11.45 en 12.45 hebben de kinderen 45 minuten
pauze. Uw kind kan thuis een broodje eten, of op school
gebruik maken van de Tussenschoolse opvang (TSO).
Als uw kind thuis een broodje eet kunt u per dag de
tijden afstemmen met de leerkracht. Als u ervoor kiest uw
kind gebruik te laten maken van onze TSO, dient u hem/
haar uiterlijk één week voor aanvang van de TSO in te
schrijven via het inschrijfformulier. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij de administratie.

BUITENSPELEN
De kinderen spelen iedere dag buiten op het kleuterplein.
Dit plein is afgesloten. In de winter spelen wij ook iedere
dag 45 minuten buiten dus denk te zijner tijd aan warme
kleding. Bij erg slecht weer kiezen de leerkrachten er soms
voor om in het speellokaal te spelen in plaats van naar
buiten te gaan.

ZELFSTANDIGHEID
Wij vinden het belangrijk dat de kleuters zelfstandig zijn/
worden. Wij stimuleren de kleuters om o.a. zelf hun jas en
tas op te hangen, hun eigen eten en drinken te pakken, de
jas zelf dicht te maken en zichzelf aan en uit te kleden. De
kinderen moeten zindelijk zijn en zichzelf kunnen helpen op
het toilet.

LEERPLICHT
Wanneer uw kind 4 jaar is, is het niet leerplichtig. In de
eerste schoolweken doet uw kind veel indrukken op. Het
kan zijn dat uw kind even een rustmoment nodig heeft.
U kunt met de leerkracht afspreken dat uw kind een keer
een (mid)dag niet naar school gaat. U kent uw kind het
beste en weet wat hij/zij nodig heeft. Wanneer u naast
de schoolvakanties op vakantie gaat, kan dit nog voor de
vijfde verjaardag van uw kind. Wel willen wij u vragen om
ook dan een verlofformulier in te leveren. Vanaf 5-jarige
leeftijd zijn kinderen leerplichtig. Wanneer uw kind om een
andere reden dan ziekte niet naar school komt, geldt vanaf
dat moment de officiële verlofregeling. Deze is na te lezen
op onze website www.zonnewijzerhaarlem.nl. Ook in dit
geval zal het verlofformulier moeten worden ingevuld. Het
formulier dat u nodig heeft om verlof aan te vragen, kunt u
vinden op de website (onder het kopje ouders) of opvragen
bij onze administratie.

WENNEN
Voordat uw kind op school start mag hij/ zij komen wennen.
U ontvangt een welkomstkaart, aan de hand hiervan kunt
u contact opnemen met de leerkracht voor het maken
van wenafspraken. De leerkracht en de ouders bepalen
samen de wenochtenden. Het kind mag wennen van 8.30
tot 11.45, in de twee weken voor de vierde verjaardag.
Na de wenperiode vindt er een startgesprek plaats. Als
voorbereiding hierop vragen wij u een vragenlijst in te
vullen. Deze lijst krijgt u thuisgestuurd. Kinderen die vier
weken voor het eind van het schooljaar jarig zijn, starten na
de zomervakantie.
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CONTACTMOMENTEN

WERKWIJZE KLEUTERBOUW

Naast de startgesprekken organiseren wij elk jaar een
algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar
voor ouders. Wij informeren u o.a. over belangrijke zaken
binnen school, en bespreken ook de lesmethodes, het
zelfstandig werken, ondersteuning in de groepen, etc. In
november zullen er oudergesprekken plaatsvinden voor
de ouders van de kinderen van groep 1 en 2. In januari/
februari en in juni zijn er contactmomenten. Op die
momenten bespreken we hoe het met uw kind gaat op
school. In januari/ februari krijgen de kinderen uit groep 2
een rapport. In juni krijgen de kinderen uit groep 1 en 2 een
rapport. Dit rapport wordt op het oudergesprek besproken.

•

Kleuterplein:
In de groepen 1-2 werken wij met de methode
‘Kleuterplein’. Per schooljaar kiezen we 4 thema’s (naast
de standaardthema’s Kerst, Sint, etc.). Deze thema’s
zijn duidelijk zichtbaar in de klas. Elke klas heeft een
themahoek waar de kinderen ontdekkend kunnen
leren. De werkjes sluiten aan bij het desbetreffende
thema. Soms vragen we of de kinderen spullen van
thuis mee willen nemen voor de thematafel. Wilt u meer
informatie over deze methode dan kunt u kijken op de
website van Malmberg: www.malmberg.nl.

•

Kanjertraining:
Alle kinderen op de Zonnewijzer volgen de methode
van de kanjertraining. Het doel van de training is onder
meer om de kinderen weerbaarder te maken. We
werken met de witte petten (de tijgers, de kanjers), de
rode petten (de aapjes, de meelopers), de gele petten
(de konijntjes, bang/verlegen) en de zwarte petten (de
pestvogels). Alle leerkrachten lezen verhalen voor en
praten vervolgens met de kinderen over deze verhalen.
Daarnaast worden er diverse oefeningen gedaan.

•

De kunst van het lesgeven:
De leerkrachten werken volgens de methode van ‘de
kunst van het lesgeven’. Het geven van een goede les is
niet alleen een vak, maar ook een kunst. De leerkracht
combineert didactisch handelen, klassenmanagement,
pedagogisch klimaat en de lesprogrammakeuzes tot
een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij
zijn/haar eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les
uniek is. In de training ‘de kunst van het lesgeven’ gaat
het om het doelgericht inzetten van de opbouw van
een les, het benutten van de juiste werkvormen, weten
wanneer en waarom je bepaalde technieken gebruikt
en het integreren van nieuwe inzichten. Het resultaat is
dat de leerkracht beter en sneller concrete lesdoelen bij
alle leerlingen behaalt.

•

Groove me:
We werken schoolbreed met de methode ‘Groove me’.
In de onderbouw maken de kinderen kennis met de
Engelse taal d.m.v. lessen met het digibord. Dit gaat
spelenderwijs met verhalen en liedjes met het konijn
BOBO.

•

Getal & Ruimte:
We werken in alle groepen met de rekenmethode
‘Getal & Ruimte’. Voor de onderbouw zijn dit
verschillende (kring)activiteiten op rekengebied die
aansluiten bij de verschillende niveaus en interesses
van de kinderen.

•

KIJK!:
Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door
middel van de observatiemethode van KIJK!.

KIJKMOMENTEN
Regelmatig is er een inloopochtend. Wanneer deze
plaatsvinden, kunt u terugvinden in onze jaarkalender op
de website. De inloopochtenden vinden plaats van 08.2008.40 uur in het lokaal van uw zoon/ dochter. Er is dan
de gelegenheid om samen een boekje te lezen, een klein
spelletje te spelen en de werkjes die in de klas hangen te
bekijken.

VERJAARDAG VIEREN
De vijfde verjaardag is de eerste
verjaardag die wij op school
vieren. We beginnen gelijk om
8.30 uur met het vieren van
de verjaardag. U mag hierbij
aanwezig zijn. Bij voorkeur
trakteren de kinderen op een
gezonde traktatie.

SPEELGOED MEE NAAR
SCHOOL
De kinderen werken en spelen
dagelijks met het materiaal dat op
school aangeboden wordt. Speelgoed van thuis mag
alleen mee naar school op ‘speelgoeddagen’. Mocht er een
speelgoeddag in aantocht zijn, dan wordt u hier op tijd over
geïnformeerd.
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HULP VAN OUDERS
Uw hulp op school is van harte welkom. Door het hele
jaar heen zijn er activiteiten waar we uw hulp hard bij
kunnen gebruiken. Wanneer dit het geval is zullen wij een
oproep doen en komen er inschrijflijsten bij de klassen te
hangen. Elke klas heeft 2 klassenouders. Zij helpen bij het
organiseren van activiteiten rondom Kerst, Sinterklaas,
meester- en juffendag, uitstapjes, etc.
Per klas is het wenselijk als er minimaal 3 ouders zijn die 1
keer per maand komen luizenpluizen.
U kunt zich bij de leerkracht opgeven als
klassenouder of luizenouder.
Op school maken we voor de technieklessen gebruik
van techniektorens. In deze torens zitten kant en
klare technieklessen met proefjes. In de handleiding
staat de les duidelijk beschreven per les. Voor deze
lessen hebben wij de hulp van ouders nodig die kleine
groepjes kunnen begeleiden. Als u hier interesse in heeft,
kunt u dit ook aangeven bij de leerkracht.

ZIEKMELDEN
Wij werken op school met de basisschoolapp. Dit is ons
digitaal communicatiesysteem. Wanneer uw kind ziek, te
laat of afwezig (dokter, tandartsbezoek) is, verzoeken wij u
via dit systeem melden.
U kunt dit doen door het volgen van onderstaande
stappen:
•
selecteer in de schoolapp: formulieren;
•
Kies: ziekmelding groep, kies de groep van uw kind;
•
vul het formulier in wat op uw beeldscherm verschijnt;
•
klik op verzenden.
Het formulier wordt automatisch naar school verstuurd,
waarmee uw kind is ziekgemeld.

VAKANTIE DAGEN EN VRIJE DAGEN
In de basisschoolapp kunt u de vakanties en studiedagen
van de Zonnewijzer raadplegen (onder het kopje
vakantierooster). Daarnaast staan de data ook vermeld in
onze jaarkalender op de website.

Hoofdgebouw (Zonnewijzer 1)
Planetenlaan 9
2024 EN Haarlem
☏ 023-5255519
Zonnewijzer 2
Planetenlaan 168
2024 EN Haarlem
☏ 023-5258325
https://www.zonnewijzerhaarlem.nl
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