Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje Groep 1 en 2 – Ba sisschool Aurora

Welkom op Aurora
Hieronder vindt u informatie over hoe wij werken in de
groepen 1/2.
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-12.00 uur en van 13.15-15.15
8.30-12.00 uur en van 13.15-15.15
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur en van 13.15-15.15
8.30-12.00 uur en van 13.15-15.15

uur
uur
uur
uur

Bij binnenkomst
De kinderen mogen een tas met eten
en drinken meenemen voor het tienuurtje en eventueel voor de overblijf.
De tas en de jas gaan in de luizenzak die
aan de kapstok hangt. Ieder kind krijgt
van school een luizenzak waarop zijn of
haar naam staat. De kinderen hebben
een eigen plaatje op de kapstok, zo kunnen ze herkennen
waar hun luizenzak hangt.
De bekers en bakjes van het tien-uurtje mogen in de kar bij de
deur worden gezet. Graag alles voorzien van naam.
Mededelingen
Specifieke mededelingen over de groep waarin uw kind zit,
kunt u vinden op het whiteboard naast de deur van de klas of
u ontvangt een bericht via Social Schools.
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Start van de lessen
Om 08.20 uur gaan de deuren van de school open en kunt u
uw kind naar de klas brengen. Op Aurora geven wij de
kinderen bij binnenkomst en bij het naar huis gaan een hand
om ze te verwelkomen en persoonlijk gedag te zeggen. De
juffen/meester staan bij de deur om de kinderen te
begroeten.
Er ligt een werkje klaar voor uw zoon/dochter of zij horen bij
binnenkomst wat zij moeten gaan doen. U kunt het werkje
herkennen aan het naamkaartje.
Als het belletje gaat om 8.30 uur willen wij u vragen afscheid
te nemen van uw kind zodat wij kunnen starten met de
lessen. ’s Middags gaan de deuren om 13.05 uur open. We
starten om 13.15 uur. In de middagen starten we in de kring.
Wilt u zo vriendelijk zijn om buggy’s en kinderwagens op de
gang te laten staan?
De thema’s
Wij werken op school met verschillende thema’s. Bv.
de winkel, het ziekenhuis, familie, etc.
Elk thema wordt geopend op een speciale manier. Soms is dit
een toneelstukje, gespeeld door de groepsleerkrachten. Bij elk
thema wordt er in de klas een thematafel ingericht. U wordt
middels een brief op de hoogte gesteld van de inhoud van het
thema en de bijbehorende activiteiten. Er kan aan uw kind
gevraagd worden om materialen mee te nemen voor de
thematafel of de themahoek. Wij willen het meenemen van
materialen voor de thematafel of themahoek stimuleren
zodat de kinderen actief betrokken raken bij de thema´s.
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Methodes
Wij werken met de methodes Kleuteruniversiteit (taal- en
rekenactiviteiten), Met sprongen vooruit (rekenactiviteiten
en rekenspellen), 123Zing! (zang en dans) en Kanjertraining
(sociaal-emotionele lessen). Wij registeren de voortgang van
uw kind in Inzichtelijk.
De kring
In de kring doen we verschillende activiteiten:
We doen reken- en taalactiviteiten, muziek, voorlezen,
vertellen of andere spelletjes om spelenderwijs te leren.
De letter van de week
Elke week wordt er een letter aangeboden. Dit noemen wij
“de letter van de week”. De letter van de week is te zien in de
klas op de lettermuur.
Om uw kind te stimuleren actief aan de slag te gaan met de
letter van de week, vragen wij u om met uw kind op zoek te
gaan naar materialen voor in de lettermuur. Op school mag
uw kind de materialen in de lettermuur stoppen.
Hulpjes van de juf
Elke dag zijn er twee kinderen het hulpje van de juf. Deze
hulpjes mogen naast de juf zitten en vooraan in de rij staan.
Ook mogen zij het eten en drinken van het tien-uurtje
uitdelen, wegzetten en andere taakjes voor de juf doen.

Informatieboekje Groep 1 en 2 – Ba sisschool Aurora

Spelen en werken
In de klas hangt een kiesbord. Hierop hangen plaatjes van
alles wat de kinderen kunnen gaan kiezen. Bijv. spelen in de
huishoek/themahoek, verven, werken met ontwikkelings/constructiemateriaal, werken op de tablets etc.
De kinderen hebben een eigen
naamkaartje en daarmee maken
ze een keuze op het kiesbord. De
kinderen kunnen aan het aantal
stippen op de dobbelsteen zien
met hoeveel kinderen ze bij een
activiteit kunnen werken.
De rode ketting en het stoplicht
In de klas werken we met een rode ketting. Als de juf de rode
ketting om heeft, mogen de kinderen de juf niet storen. Zij is
dan bezig met het geven van instructie aan een groepje
kinderen. Zo leert uw kind omgaan met uitgestelde aandacht.
Ook gebruiken we het stoplicht op het kiesbord. Op het
moment dat het stoplicht op groen staat, zijn de kinderen in
de gelegenheid om iets anders te kiezen. Op het moment dat
het stoplicht op rood staat, moeten de kinderen bij het
gekozen werkje blijven.
Weektaak
Per week krijgen de kinderen een aantal opdrachten die ze in
die week moeten maken. Dit noemen we de weektaak. Zo
leren we de kinderen hun werkjes te plannen en zelf
verantwoordelijkheid te nemen. We beginnen met één werkje
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in de week. Naarmate het jaar vordert, krijgen de kinderen
meer opdrachten op hun weektaak. De kinderen tekenen dan
zelf hun gedane werkje af op de weektaak in de kleur van de
dag.
Eten en drinken
Rond tien uur gaan we met de kinderen eten en drinken. Het
tien-uurtje kan bestaan uit een stukje fruit en wat drinken. Op
woensdag drinken wij alleen water. Tijdens het eten en
drinken wordt er voorgelezen of gekeken naar een educatief
programma zoals “Koekeloere”.
Naar de wc gaan
In de klas hangen twee kettingen bij de
deur van de groep. Er is een ketting voor
de jongens en een ketting voor de
meisjes. De kinderen nemen een ketting
mee als ze naar het toilet gaan. Er zijn
aparte toiletten voor jongens en meisjes.
Mocht uw kind weleens een ongelukje
hebben, zorg er dan voor dat er een
extra setje kleding in de tas zit.
Buiten spelen
Als we buiten gaan spelen lopen we in de rij, twee-aan-twee,
naar buiten. De hulpjes mogen dan voorop lopen.
Wij hebben de beschikking over een eigen speelplein. We
hebben speelmaterialen voor de kinderen zoals karren,
fietsen, autobanden, springtouwen etc.
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Gym
Wij hebben twee keer in de week gym van de vakleerkracht in
de grote gymzaal. Daarnaast worden door de juffen
bewegingslessen gegeven in het speellokaal.
De kinderen gymmen in gymkleding (korte broek/T-shirt) en
gymschoenen. We verzoeken u om gymschoenen te kopen
met witte zolen, voorzien van klittenband en naam van uw
kind. De gymschoenen bewaren wij in een bak in de klas. De
kinderen kleden zichzelf om in de groep. Op de gymdagen
graag makkelijke kleding en schoenen aan.
Als de gymles van uw kind eindigt om 12:00 uur of 15:15 uur
dan kunt u uw kind ophalen in de kleedkamer van de gymzaal.
Theatertijd
Eens per jaar treden de kinderen op. De datum waarop uw
kind aan de beurt is, vindt u terug in de jaarkalender. U bent
dan van harte welkom om te komen kijken naar het optreden.
De optredens vinden plaats op het podium.
Wij kijken ook naar de optredens van de andere groepen in de
onderbouw.
Rapport
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een
rapport mee naar huis. Uw kind krijgt pas een
rapport als hij of zij langer dan drie maanden op
school zit. De rapportmap moet terug naar school
voordat uw kind het volgende rapport krijgt.
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Verjaardag
Wanneer uw kind vijf jaar of ouder wordt vieren wij hun
verjaardag. De jarige mag dan trakteren. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de juf. Deze dag is het kind het hulpje
van de juf, wordt er gezongen en mag het kind zijn traktatie
uitdelen. Op Aurora stimuleren wij om gezonde traktaties uit
te delen. Ongezonde traktaties mogen wel uitgedeeld
worden, maar niet opgegeten en gaan dus mee naar huis.
Overblijf/opvang
Naast de deur van de klas hangt een lijst waarop u de vaste
dagen kunt schrijven wanneer uw kind naar de overblijf of
naar de opvang gaat. Tevens hangt er een lijst waarop u kunt
schrijven dat uw kind incidenteel gaat overblijven of wordt
opgehaald door iemand anders.
Naar huis gaan
Bij het naar huis gaan halen de kinderen hun tas en jas van de
gang en trekken hun jas in de groep aan. De kinderen lopen
gezamenlijk met de juf in de rij naar buiten. Als de juf u heeft
gezien, krijgt uw kind een hand en mag uw zoon of dochter
naar u toe gaan. Zo weten we dat alle kinderen met de juiste
persoon mee naar huis zijn gegaan.
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