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Informatie uit de onderbouw schooljaar 2018 2019 

Tussen 8.20 uur en 8.30 uur komen de kinderen binnen, zetten hun 10-uurtje (voorzien van naam) in 
de rekjes in de gang. Overblijfspullen blijven in de rugtas. 

De jassen, dassen, sjaals,  handschoenen e.d. allemaal voorzien van naam, worden aan de kapstok 
voor de deur gehangen, door de kinderen zelf, zodat ze weten wat ze mee hebben. 

De kinderen geven de leerkracht een hand, zetten hun plantje weg. Dan kijken ze waar we die dag 
mee beginnen. 

De pictogrammen geven het lesrooster van die dag aan. Zo kunnen de kinderen zelf zien, waar we 
mee beginnen. Dus of ze in de kring komen zitten, of een werkje kunnen kiezen. Vaak liggen er al 
werkjes klaar. 

Ouders kunnen, op een dag dat de kinderen beginnen met speel/ werktijd,  iets langer in de groep 
blijven om samen met hun kind iets te gaan doen of bekijken. 

*Er wordt dan wel van ze verwacht dat ook zij  zachtjes praten en er zijn voor hun kind. 

Gesprekken tussen ouders onderling vinden plaats buiten de klas. Dan stoort het de kinderen niet. 

Als het half 9 is, willen we graag beginnen. Als ouders dan voor het raam gaan zwaaien, of op het 
raam kloppen, stoort dat enorm. De aandacht van de kinderen is dan afgeleid van waar we mee 
bezig zijn. Wij willen de ouders/ verzorgers dus vragen, dat niet te doen, ook niet bij het ophalen. 

Kring: 
Hulpen zitten naast de leerkracht. 

In de kring wordt behandeld: dag/ datum/ kinderen tellen/ wie zijn er niet/ wat is er op dit moment aan 
de orde/ voorlezen/ groepslesjes/ kleuren/ muziek/ verhaal/ taal- reken en leesactiviteiten, etc. 

In de kring doen wij ook vaak de lessen Vreedzame school, Da Vinci, Verkeer, Techniek, Muziek en 
de lessen uit de rekenmethode. 

Als een kind hulp nodig heeft, legt het de rode hulp-kaart neer en als het een werkje wil laten liggen 
(bijv. om aan de ouders te laten zien), legt het de gele naamkaart bij het werk. 

Speel – werktijd: 
Dan zijn we bezig met: Montessori materiaal, een werkje uit de taal-, reken-,lees- of puzzelkastkast, 
knutselen,  tekenen, verven, krijten, schrijven, computer of spelen. 

De kinderen hangen hun naam op het keuzebord en het is de bedoeling, dat ze zoveel mogelijk 
zelfstandig kiezen, werken en opruimen. Stickers in de kasten en op de materialen helpen bij het 
opruimen. 

De bel: 
Op de Montessori scholen wordt een belletje gebruikt. 

Als de kinderen even moeten luisteren of stil moeten zijn, bellen we zachtjes. Je hoeft dan niet te 
roepen. Alleen de leerkrachten mogen hier mee bellen. 

Plantje: 
Op Montessorischolen hebben de kinderen een eigen plantje (meegebracht van thuis). Die plantjes 
worden aan het eind van de dag op de tafel gezet en als er gewerkt wordt, gaan ze daar af. Door ze 
samen te verzorgen, leren de kinderen om te gaan met plantjes en te zorgen voor hun omgeving. 
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Gym: 
We gaan 1 keer in de week, op woensdag, naar de grote gymzaal van Liereland. U mag daar “s 
morgens uw kind naar toe brengen. De leerkracht neemt de gymschoenen mee en de kinderen 
kunnen gymmen in hun ondergoed. 

Gymschoenen blijven verder gewoon op school. We gebruiken de speelzaal op verschillende dagen 
en tijdstippen en ook met nat weer doen we de gympjes aan in de klas, zodat de vloer droog blijft. 
Graag gymschoenen die uw kind zelf aan en uit kan doen, voorzien van naam.  

 
Kleine pauze: 
Eten en drinken (voorzien van naam) staat in de rekjes in de gang.  Wij willen graag dat de kinderen 
iets gezonds meenemen om te eten. Daarbij denken we aan een stukje fruit, tomaatjes, worteltjes, 
ontbijtkoek of bijvoorbeeld sultana. Dus geen chocoladekoek, prik of snoep. Geef ook niet te veel 
mee. Het gaat tenslotte om een pauzehapje en niet om ontbijt of lunch (dus niet twee boterhammen 
en een appel). 

Tijdens het eten/drinken niet lopen. Soms eten we allemaal tegelijk in de kring of aan tafel, soms 
staat er een eettafel klaar en kunnen kinderen aanschuiven wanneer het ze uitkomt en er plaats is. 
En soms eten we lekker buiten. 

Na het eten en drinken gaan de beker en trommel weer in de (rug)tas, die in de gang hangt. 

Grote pauze:  
Dit jaar eten we voor het eerst allemaal op school. Het eten kan in de rugtas blijven. Als we gaan 
eten, halen we die naar de klas.  

Buitenspelen: 
Met droog weer gaan we natuurlijk ook naar buiten. Soms gewoon lekker rennen en klimmen, maar 
soms nemen we ook materialen en fietsjes mee naar buiten. De hulpen mogen eerst iets kiezen. Bij 
het naar binnen gaan klappen we om de kinderen te verzamelen. Iedereen moet helpen opruimen, 
dan een rij maken voor de deur, zand eraf stampen en kloppen en rustig naar binnen. Het is prettig 
als zoveel mogelijk kinderen zich zelf kunnen redden met hun jas. Dan hoeven ze niet zo lang te 
wachten voor ze naar buiten kunnen.  

En verder: 
Speelgoed middag wordt aangegeven door de gele kaart op het prikbord voor het lokaal. 

Spelletjes middag  wordt  aangegeven door de groene kaart op het prikbord voor het lokaal. 

*Alleen deze middagen mogen eigen spulletjes mee naar school. De leerkrachten dragen geen 
verantwoording voor de meegebrachte spullen. 

*Voor het naar huis gaan doet ieder kind z’n taakje en zorgen we er samen voor dat het lokaal weer 
netjes is.  

Kinderen waarvan de ouders of oppas er al staan worden geroepen,  geven een hand en gaan mee. 
De andere kinderen blijven zitten tot ze geroepen worden. 

* Als de leerkracht de lesjesketting  om heeft, krijgt een kind een lesje en mogen de anderen niet 
storen. Zij kunnen dan hun lesjeskaart neerleggen. 

*Wij volgen het school t.v. programma Koekeloere. 

*2 keer per jaar verschijnt voor de kinderen van groep 2 t/ m 8 het verslagboekje en de jongste 
kinderen krijgen aan het eind van groep 1 een geschreven verslag.In de week nadat deze verslagen 
zijn meegegeven kunt u  intekenen op de lijst op Digiduif. U krijgt daarvoor een uitnodiging. In februari 
verwachten we alle ouders, in juni kunt u inschrijven wanneer u vragen heeft. 
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Als u gewoon eens wilt weten hoe het gaat met uw kind, kunt u ten alle tijden een afspraak met ons 
maken. (Wacht dan vooral niet op die lijsten want bij de 10-minuten gesprekken houden we ons aan 
de tijd) 

*Wij hanteren vooral de schrijfletters. Vraag gerust om een voorbeeld 

*Ieder kind heeft 2 pasfoto’s nodig. 

*Graag  alles voorzien van naam. Bijv. gympjes, jas, tas, das, eten en drinken. 

Verjaardagen: 
Als kinderen 5 of 6 jaar worden in de onderbouwgroep, kunnen ze in de klas hun verjaardag vieren. 
Ouders kunnen daar bij zijn. In de klas wordt gezongen en getrakteerd en de kinderen mogen met 
twee vriendjes bij de andere leerkrachten langs(het is niet de bedoeling dat ouders meegaan). Wij 
hebben liever niet te grote traktaties. 

 

Regels: 
- rust tijdens werk. 

- zoveel mogelijk fluisteren. 

- zachtjes praten en lopen (ook in de gang) 

- alleen op stoelen zitten (geldt ook voor ouders), dus niet op de tafels. 

- werkje afmaken en opruimen voor je aan een nieuw begint 

- tijdens een lesje hulp vragen aan een kind in de groep 

- wachten tot een ander klaar is met praten voor je zelf begint. 

- niet lopen over de kleedjes die op de grond liggen (geldt ook voor ouders). 

- stoel aanschuiven als je opstaat. 

Wij willen graag dat de kinderen op tijd op school zijn, dat is voor de groep, het kind zelf en de 
leerkracht het prettigst. Wilt u uw kind voor schooltijd even laten plassen? Als wij in de kring 
beginnen, is het prettig als we gewoon door kunnen gaan en niet steeds moeten wachten op kinderen 
die op de w.c. zitten. 

Boek bij de deur: 
 Bij de deur ligt een map met losse bladen. Daarin kan geschreven worden, als er die dag iets anders 
gaat dan anders. (U kind gaat na school met een ander mee, u heeft een afspraak bij de tandarts). 
Kleine dingen, die toch belangrijk zijn om te weten. Soms staan er op een ochtend 6 ouders met een 
korte mededeling, die wij dan vervolgens allemaal moeten onthouden. 

Bij echt belangrijke dingen, of dingen die u liever privé houdt, kunt u natuurlijk gewoon bij ons terecht. 

Digiduif: 
Berichten worden verstuurd via de Digiduif. Op die manier houden wij u over alles op de hoogte. Als 
uw kind op school komt, krijgt u hiervoor inlogcodes. 

Wie is wanneer in de groep? 

Maandag, dinsdag en woensdag: Marion  

Donderdag en vrijdag: Daisy 

De schooltijden zijn: 8.30 uur-14.00 uur 
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Kinderen die nog 4 jaar zijn, mogen ook om 12 uur worden opgehaald en de rest van de dag 

thuisblijven. Denkt u er aan dat u nieuwe adressen, telefoonnummers en allergieën steeds doorgeeft? 

Het gehele jaar kunnen kinderen sparen voor boeken. Die worden dan in de Kinderboekenweek 

gekocht.  

Twee keer per jaar hebben wij een aanbod met buitenschoolse activiteiten. Informatie hierover 

volgt nog. 

Kinderen mogen voor hun vierde verjaardag 5 keer een ochtend komen “wennen”. Dit gebeurt in 

overleg met de ouders. 
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