Groepsinformatie

groep 1 en 2

Mogen wij ons even voorstellen
Leerkracht maandag, dinsdag en woensdag (om de week)
Mijn naam is Loanne Otten, ik ben 30 jaar en woon in Beers. Aan het eind van het vorige schooljaar ben ik
moeder geworden van een prachtige dochter. Ik houd van kokkerellen, ben graag op pad met vrienden/familie
en speel graag spelletjes. Mijn grootste hobby is echter reizen. Tijdens mijn vakanties vlieg ik graag de hele
wereld rond, naar Azië, Afrika, Amerika en wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Dit is alweer het derde
jaar dat ik, vol enthousiasme en met veel plezier, werkzaam zal zijn in groep 1/2. Ik kijk er naar uit om dit
schooljaar, na mijn zwangerschapsverlof, weer te starten!
Leerkracht woensdag (om de week), donderdag en vrijdag
Ik ben Chantal Lijbers, 33 jaar oud en ik woon in Elst. Ik heb een dochter van 6 jaar en een zoon van 2 jaar. Ik
ben afgelopen schooljaar begonnen op de Esdoorn ter vervanging van het zwangerschapsverlof van Loanne. Nu
blijf ik komend schooljaar werkzaam in de groep naast Loanne. Hier heb ik enorm veel zin in!
Ik heb voornamelijk gewerkt met kleuters en in groep 3. Ook heb ik mijn verdiept in meer- en
hoogbegaafdheid.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en ga ik graag met mijn kinderen op pad.

Ons lesrooster
We beginnen elke dag met een inloop. Daarna komt er een kringactiviteit, gevolgd door een werkles en
gym/buiten spelen. De gymdagen zijn dinsdag en donderdag. In de ochtend eten we fruit en in de middag
lunchen we samen. Na de lunch spelen we buiten en hebben de kinderen een vrij keuzemoment. Hierbij maken
we gebruik van het digikeuzebord waarbij kinderen zelf inplannen wat ze gaan doen. Gedurende de dag maken
we muziek, lezen we voor en spelen we (kring)spellen.

Thema’s IPC
Wij werken met het IPC programma Early Years. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 6 jaar. We werken dit schooljaar met de volgende thema’s:
-

Zo spelen wij
Vakantie
112 daar red je levens mee
Brr… wat is het koud
Aan tafel!
Van A naar B

Ontwikkelgebieden
Wij werken in de kleutergroepen ontwikkelingsgericht in een rijke leeromgeving.
Elke kleuter krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van persoonlijkheid, taal, rekenen,
fantasie, motoriek, expressie en creativiteit. Wij begeleiden de kinderen zowel klassikaal, in groepjes als
individueel. De leerkracht is hierbij de coach.
De oudste kleuters worden dit schooljaar ‘getoetst’ in oktober, januari, april en eind mei/begin juni. De jongste
kleuters toetsen wij in april d.m.v. een rijmtoets.

Goed om te weten

 Bij alle groepen gaat de deur 10 minuten (8.20 uur) voor schooltijd open.
 Mededelingen betreffende onze groep komen op de Klasbord app.
 Vijf minuten voor het einde van de schooltijd loopt de leerkracht met de kinderen naar buiten.
Het kind geeft aan wanneer hij/zij degene ziet die hem/haar komt ophalen.
 Dit jaar willen wij ook graag weer gebruik maken van “groepsouders”. Zij zijn een belangrijke schakel tussen
de leerkracht en de ouders.
 Het fruit graag gesneden en schoongemaakt meegeven.
 Twee keer per week zullen enkele kinderen van Lichtenbeek integreren in onze groepen.
 Het is niet de bedoeling dat er speelgoed en spullen van thuis meegenomen worden.
 De gymkleding blijft op school in een eigen tas voorzien van naam. Voor elke vakantie geven wij de
gymkleding mee naar huis om te wassen. Denkt u eraan dat uw kind op de gymdagen makkelijke kleding
en schoenen aanheeft, zodat hij/zij zich zelfstandig kan omkleden?
 Een verjaardag van een kleuter wordt ‘s morgens in de groep gevierd.
 De ontwikkeling van uw kleuter wordt bijgehouden in Mijn Rapportfolio.

