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de tandarts of de logopediste na
schooltijd kunt plannen, maar
Alfabet voor (nieuwe) ouders

wanneer het niet anders kan, is het
geen probleem om dit onder

De basisschool, een nieuwe fase, een

schooltijd te doen. Een optie zou

wereld op zich. Dit alfabet is bedoeld

ook bijvoorbeeld kunnen zijn aan

als handig ´woordenboekje´ voor

het begin van de dag of middag.

ouders die nog niet zo lang via hun
kind aan de school verbonden zijn. Uit

Batterijen sparen

ervaringen van veel ouders bleek, dat

Op school staat een ton om lege

vanuit school en door ervaren ouders

batterijen in te gooien. Deze staat

dingen bekend worden verondersteld

in de gang boven vlakbij de

die dat nog niet zijn als men net de

personeelskamer.

school binnenkomt. Daarom zijn een
heleboel wetenswaardigheden
hieronder weergegeven, alfabetisch
gerangschikt. Naast het contact met
de zorgouder en andere ouders is dit
bedoeld om ook ouders snel gewend te
laten zijn aan het schoolgebeuren.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 0, 1 en 2 hebben we
1x per week bewegingsonderwijs ook
op de dagen dat het regent en we
niet buiten kunnen spelen gaan we
naar de speelzaal (indien mogelijk )

Absentie-verlof-ziekte
Is uw kind ziek, wilt u dat dan
telefonisch of per mail doorgeven voor
schooltijd, zodat we weten waarom uw
kind afwezig is? Kinderen tot 4 jaar
mogen af en toe nog een keertje
thuisblijven, bijvoorbeeld wanneer ze

Alle kinderen hebben gymschoenen,
gymkleding en een gymtas (voorzien
van naam) nodig. De gymkleding
bewaren we op school. Voor een
vakantie geven we de gymkleding
mee naar huis, zodat deze gewassen
én gepast kan worden. Graag na de

erg moe zijn. Wilt u dat ook even

vakantie weer meegeven naar school.

doorgeven, wanneer dat gebeurt?

.

Afwezigheid in verband met een

Bijbelvertellingen

huwelijk, een 25- of 50 jarige bruiloft

Op maandagochtend leren we in de

of andere verlofredenen kunt u

groep een psalmvers of een

melden via het formulier, dat u via de

geestelijk lied aan. Op dinsdag,

website kunt downloaden. U kunt het

woensdag en donderdagochtend

invullen en via email opsturen of een

wordt er in de klas een

papieren versie inleveren bij de

Bijbelvertelling verteld. Op

administratie. Het zou fijn zijn,

vrijdag volgt er meestal een

wanneer u afspraken van bijvoorbeeld

verwerking.
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Op de Jaarkalender kunt u zien welke

geen pauze meer. De kinderen

psalm of lied per week geleerd wordt.

hoeven ‘s middag dus geen eten en

De Bijbel vertellingen staan op de

drinken mee te nemen.

website. De psalm die op de maandag

Het kan echter gebeuren dat het in

vermeld wordt, wordt de hele week in de

de zomermaanden erg warm is. U

groep geoefend. De maandag daarop

kunt dan eventueel een extra flesje

kijken we of de kinderen de psalm alleen

water meegeven, maar wanneer de

of met elkaar kunnen zingen.

temperatuur extreem hoog is laten
wij de kinderen ’s middags ook extra

Bibliotheek

water drinken.

Voorlezen of “zelf “ lezen is erg
belangrijk voor de taalontwikkeling. Elke
maandagochtend vóór schooltijd (van

Bulletin

8.30-8.45 uur) kunnen de kinderen uit

Hierin wordt u op de hoogte

groep 0, 1 en 2 twee (prenten) boeken

gehouden van allerlei

lenen. U dient wel zelf met uw kind de

wetenswaardigheden,

boeken uit te kiezen. Aan het begin van

mededelingen, nieuws uit de

het schooljaar kunt u aangeven of uw

groepen etc. Het Bulletin wordt

kind gebruik wil maken van de

aan het eind van elke maand via e-

bibliotheek. Er moet hier wel een klein

mail verspreid.

bedrag voor betaald worden. van dit
bedrag worden weer nieuwe boeken
aangeschaft.

Cadeautjes maken
We maken in de groepen 0, 1 en 2
alleen cadeautjes voor jarige
moeders en vaders en voor Moeder-

Broodtrommel, snoepje

en Vaderdag..

Rond half 11 ’s morgens is er een pauze.
We eten en drinken dan in de kring met
elkaar. De kinderen kunnen voor dat
rustmoment een beker of een pakje
drinken meenemen en een koek of een
doosje met stukjes fruit, een banaan

Cartridges
Lege cartridges kunnen op school
worden ingeleverd in de daarvoor
bestemde doos.

etc. We raden u aan om géén snoep mee
te geven. Om 12 uur begint de
middagpauze. De meeste kinderen
nemen brood mee in een
broodtrommeltje en eventueel wat
fruit. Drinken kunt u meegeven in een
beker of een pakje. ’s Middags is er
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toetsen worden digitaal afgenomen. In

gaat over de sociaal-emotionele

groep 1 worden ze aan het eind van het

ontwikkeling van het kind. Vóór

schooljaar afgenomen, voor groep 2 is

deze contactavond wordt u

dat in januari en nog een keer aan het

gevraagd een vragenlijst in te

eind van het schooljaar. Bij TAAL wordt

vullen over de sociaalemotionele

o.a. gekeken naar rijmwoorden,

ontwikkeling van uw kind. Deze

letterklanken, analysesynthese van

contactavond is verplicht. De

woorden (een woord in “stukjes”

tweede contactavond voor groepen

zeggen), luisteren naar een kort

0,1 en 2 valt in maart/april, waarbij

verhaaltje, woordbegrip. Bij

onder andere gesproken kan

REKENEN/WISKUNDE wordt onder

worden over het eerste rapport van

andere gekeken naar getalbegrip,

dat cursusjaar.

vormen, seriëren (bijvoorbeeld van groot
naar klein, van smal naar breed),
hoeveelheden, logisch denken. We
plaatsen er wel een kanttekening bij;
soms kan de uitslag een vertekend beeld
geven. Was het kind op het moment van
de afname “moe, gespannen, net ziek
geweest, is er thuis iets aan de hand?”
Zeker bij jonge kinderen zijn dit

Doe-morgen
Elk schooljaar is er een projectweek of
een doe- morgen voor de hele school. De
projectweek wordt afgesloten met een
kijkavond, bij een doe- morgen worden de
ouders betrokken die een taak hebben. De
mate van betrokkenheid varieert per groep
en soort project. U wordt hier ter zijner
tijd over geïnformeerd.

factoren die van groot belang kunnen
zijn voor het eindresultaat. Vandaar dat
we de uitslagen van deze toetsen niet op
het rapport van de kinderen uit groep 1
en 2 vermelden. De uitslagen worden wel
ingevoerd in Parnasyss.
Bij leerlingen, die later in het schooljaar
instromen in groep 0 wordt meestal
geen Cito-toets afgenomen, maar er
kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
Ook in de hogere groepen worden
Citotoetsen afgenomen.

Excursies :
Door de zorgouder kunt u af en toe
gevraagd worden excursies te
begeleiden. Of andere, kleinere,
broertjes of zusjes, mee kunnen, is
afhankelijk van de excursie.
Fietsen naar school
De kinderen kunnen hun fiets in
het fietsenhok neerzetten. Het is
wel aan te bevelen een slot op de
fiets te hebben. In sommige

Contactavond:

groepen is het de gewoonte dat de

Er zijn gedurende het schooljaar voor

kinderen 1x per week met hun fiets

de groepen 0,1 en 2 twee

op het grote plein mogen fietsen.

contactavonden. De eerste
contactavond, in oktober/november,
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Formulier voorschoolse periode

In de klas brengen

Enkele maanden voor uw kind in groep

Om 8.30 uur gaat de deur van de

0/1 komt ,vragen wij u een formulier in

hoofdingang en van de B.S.O (Buiten

te vullen met vragen over de

Schoolse Opvang)-ruimte open voor

“voorschoolse periode” van uw kind. Dit

de kinderen uit groep 0, 1 en 2

formulier kunt u op de schoolwebsite

.Wanneer u aan de straatkant voor

vinden. Mocht er belangrijke informatie

de school staat, is dat aan de

zijn, bijvoorbeeld over de ontwikkeling

rechter kant van het gebouw. De

of de gezondheid van uw kind, dan weten

kinderen van de Peuterschool

wij dat en kunnen er, indien nodig,

worden ook door die deur naar

rekening mee houden of alert op zijn.

binnen gebracht. Wilt u wel de deur
achter u dichtdoen? De jassen en

Hoofdluis

de tassen worden opgehangen aan
de kapstok waar de naam van uw

Enkele keren per jaar controleren

kind boven staat. Daarna worden de

zorgouders alle kinderen van deze

kinderen door hun

school op hoofdluis, de zogenaamde

ouders/verzorgers tot in het lokaal

luizencontrole.

gebracht.

Mocht u thuis zelf ontdekken dat uw

Om 12 .00 uur gaan de kinderen, die

zoon of dochter hier last van heeft, wilt

thuis gaan eten via de hoofdingang

u dit dan zo spoedig mogelijk aan de

naar buiten. Komen zij na het eten,

school doorgeven?

om 13.00 uur , weer naar school dan

We kunnen dan maatregelen treffen

gaan zij niet meer via de B.S.O.-

om verspreiding te voorkomen. Tip:

ruimte naar binnen, maar via de

controleer thuis zelf regelmatig of uw

hoofdingang. Zij kunnen ook nog

kind hoofdluis heeft.

even gaan buitenspelen op het plein,
waar de kinderen die op school

Informatieavond

hebben gegeten op dat moment ook
spelen. Om 15.15 uur gaan alle
kinderen ook weer via de

Aan het begin van het schooljaar is er

hoofdingang naar buiten.

een informatieavond voor alle ouders.

Heeft u vragen of wilt u iets weten

Eerst is er een centraal deel in de

dan kunt u dat ’s morgen voor of ‘ s

gemeenschapsruimte. Hier worden de

middags na schooltijd altijd aan de

belangrijkste ontwikkelingen voor het

juf vragen. Zijn er echter

schooljaar meegedeeld. Daarna kunt u in

“problemen” te bespreken dan kan

het lokaal van uw kind(eren) van de

dit beter op een ander tijdstip,

leerkracht horen hoe een schooldag
verloopt en daar over spreken.
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6

Jaarkalender

Koningsdag

Aan het begin van het nieuwe
schooljaar ontvangt u een jaarkalender.

Kort voor Koningsdag wordt er op

Daarop staan onder andere de

school met alle groepen een

schoolvakanties, studiedagen voor het

spelletjes dag georganiseerd.

personeel (de leerlingen zijn dan vrij),

Ouders worden gevraagd mee te

schoolreisdatum, Kerst- Paasviering.

helpen bij het klaar zetten,

Tevens vindt u de adressen van

opruimen en als begeleiding. Om

bestuursleden en personeel op de

09.00 uur zijn alle ouders welkom om

kalender en verdere schoolinformatie.

te zingen rond de vlag. Over de

Jeugdgezondheidsarts
In groep 2 krijgen de kinderen een

verdere details van die dag wordt u
geïnformeerd door de werkgroep .

standaard ontwikkelingsonderzoek
aangeboden door de jeugdarts van
Careyn, het bezoek aan de
jeugdarts vindt doorgaans plaats op
school. In groep 7 wordt het
standaard onderzoek door de
jeugdverpleegkundige van Careyn
gedaan. De jeugdarts neemt ook
deel aan het Ondersteuningsteam.

Leerlijnen jonge kind”
Om de kinderen te volgen in hun
ontwikkeling gebruiken we het
observatiesysteem “Leerlijnen jonge
kind” een praktisch hulpmiddel voor
het observeren en registreren van
de ontwikkeling bij vier- tot

Kennismakingsochtend-middag
Voordat uw kind definitief in groep 0 of
groep 1 komt, mag hij of zij twee keer
een ochtend of een middag komen

zesjarigen.
Vanaf groep 3 wordt de
observatiemethode “ZIEN”
gebruikt.

wennen op school. Via het Welkomboekje
wordt uw kind uitgenodigd; er staan 2
data vermeld waarop uw kind verwacht

E-Mail

wordt in de klas. Mochten die data niet

Er wordt tegenwoordig veel gebruik

uitkomen, dan kunt u contact opnemen,

gemaakt van e-mail: mededelingen,

zodat we een andere datum kunnen

brieven, oproepen voor hulp bij

plannen. Tijdens de wenochtend of –

excursies of schoonmaakavonden,

middag blijven de ouders in principe niet

het Bulletin. Regelmatig (of

in de klas. In het Welkomboekje staat

wekelijks, afhankelijk van de

m.b.v. foto’s in het kort beschreven wat

leerkracht) sturen wij ook een

we allemaal doen op school.
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update van wat er in de klas gebeurd.

De data hiervoor staan vermeld in

Controleer daarom regelmatig uw

het Bulletin.

mailbox.
Ouderbezoeken
Medezeggenschapsraad
Op school is er een

De leerkrachten komen in principe
één keer per twee jaar op
ouderbezoek. Voor dit bezoek

medezeggenschapsraad aanwezig,

wordt een afspraak met u gemaakt.

bestaande uit ouders en leerkrachten.

In de even groepen (groep 2, 4

Heeft u iets te vragen of mee te delen,

,6,8) wordt de eerste helft van de

dan kunt u dat door geven aan de

ouders bezocht (alfabetische

secretaresse van de

volgorde) in de oneven groepen

medezeggenschapsraad : mr@vcorg.nl.

(1.3.5.7) de andere helft.
Het bezoek duurt ongeveer drie

O.a hulp
Op onze school hebben we een aantal
onderwijs assistenten die de leerkracht
helpen. Dit kan zowel hulp in de groep of
daarbuiten zijn. U wordt altijd door de
leerkracht zelf op de hoogte gebracht
als uw kind buiten de groep extra hulp
krijgt van een onderwijs assistente.

kwartier tot een uur.
Tijdens dit bezoek wordt onder
andere gesproken over de
ontwikkeling van uw kind, maar ook
andere onderwerpen kunnen aan bod
komen. Wanneer het uw eerste kind
is dat op de basisschool komt kunt u
eventuele vragen stellen over school
specifieke zaken. De kinderen
mogen er bij dit bezoek gewoon bij
zijn. Zijn er echter problemen die

Ouder-kind coach

besproken moeten worden, dan is

Afgekort tot Ok-coach.

het fijn wanneer oudere broers en

Er kunnen in de thuissituatie zorgen en

zussen niet aanwezig zijn tijdens

problemen zijn, bijvoorbeeld van

het bezoek.

opvoedkundige aard. Ook al kan de stap
groot zijn om er met een ander over te
praten, toch kan het soms goed zijn om

Ouderhulp

uw zorgen met een ander te delen. Soms

U kunt door de zorgmoeder

kunnen enkele praktische tips al tot een
oplossing leiden. Wekelijks kunt u, na
overleg met de internbegeleider, een

gevraagd worden om
assistentie te verlenen. Het
kan dan gaan om hulp bij

afspraak (laten) maken met de Ouder-

excursies,

kind coach. Ook heeft de Ok-coach een

(rijden en begeleiden) hulp bij

keer per twee maanden een inloop

technieklessen , voorleesontbijt,

spreekuur. Dan kunt u vrij binnenlopen.

spelletjes dag, verkeerslessen.
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overgenomen door de leerkracht .
Oudste kind

Als er iets voorgevallen is tijdens
het overeten , kunt u dit altijd

Brieven van school, die op papier

doorgeven aan de leerkracht en/of

meegaan, worden altijd meegegeven aan

opschrijven in de map. (deze ligt bij

het oudste kind in een gezin.

de kleuterbibliotheek) Wanneer u
onverwachts verhinderd bent om op

Overeten en oppassen op het plein

uw dag te komen, dan kunt u ruilen
met een andere ouder op de lijst.

Nagenoeg alle kinderen eten tussen de
middag op school, maar ze mogen ook
thuis gaan eten.
In de groepen 0, 1 en 2 eet een ouder
met de kinderen. De ouder wordt om 12

Wilt u dan ook even tegen de
leerkracht zeggen dat u geruild
heeft, zodat wij weten dat er
iemand anders komt?
.

uur in de groep verwacht. . Er wordt een
rooster opgesteld door zorgouders , u

Parkeren

ontvangt dit rooster 2 x per jaar.

Bij de school is er

In de groep zitten de kinderen aan de

parkeergelegenheid in de daarvoor

tafels en is er al begonnen met gebed.

bestemde vakken. Ook voor

De regels voor het overeten en

bakfietsen zijn speciale plekken

buitenspelen hangen op of zitten in de

gereserveerd.

map van de leerkracht. De leerkracht
voorziet u van iets te drinken . De
kinderen eten ongeveer 15 a 20 minuten,
u kunt ondertussen voorlezen . Daarna
wordt er geëindigd met Bijbellezen
(kinderbijbel) en dankgebed en mogen
de kinderen naar buiten. De kinderen
spelen buiten op het kleuterplein tot
13.00 uur. Moeten de kinderen tijdens
het buitenspelen naar het toilet dan mag
dit altijd .Bij regen blijven we binnen en
mogen de kinderen een spelletje uit de
kasten kiezen.
Het lokaal wordt schoongemaakt, de
tafel(s) afgenomen en de vloer geveegd

Planbord
In de groepen 0,1 en 2 werken we
met een planbord. Aan het begin
van de week worden alle werkjes en
themahoeken aan de kinderen
uitgelegd. Tijdens het
speel/werkmoment kunnen kinderen
d.m.v. een naamkaartje hun naam bij
een activiteit “plannen’. Aan het eind
van de week moeten de kinderen alle
“werkjes “gemaakt hebben van die
week.

door de overeetouder. Dit gebeurt in
overleg met de andere ouder(s) zodat er
altijd één ouder bij de kinderen buiten
loopt. Om 13.00 uur wordt uw taak

ABC - Alfabet voor ouders - Ds. J. Bogermanschool
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Pleinwacht

Privacy

Dit geldt pas vanaf groep 3. Vanaf groep

Wij als leerkrachten zouden het

3 spelen de kinderen op het grote plein.

graag van u horen wanneer er

Elke middag is hier pleinwacht aanwezig.

ernstige problemen spelen in de

Omdat wettelijk bepaald is, dat de

thuissituatie zoals ziekte,

leerkrachten pauze hebben, wordt de

echtscheiding, spanningen door

pleinwacht gevormd door de ouders. Per

problemen met andere kinderen in

dag worden hiervoor 2 ouders

een gezin of zorgen van een andere

ingeroosterd. Pleinwacht op het grote

aard. Uit ervaring weten we dat

plein duurt van 12.15 uur tot 13.00 uur.

door ernstige problemen, kinderen

Na afloop kan er een ´pleinwachtboek´

ander gedrag kunnen (gaan)

/logboek worden ingevuld. Elke ouder

vertonen. Wanneer wij als

neemt een zogenaamde WC-kaart mee

leerkracht weten wat de oorzaak

naar buiten. U bent met een andere

zou kunnen zijn, kunnen we door ook

ouder, u verdeelt zich over het plein.

proberen rekening mee te houden.

Eventuele voorvallen meldt u in het

Als leerkrachten hebben wij een

logboek dat bij de kleuterbibliotheek

geheimhoudingsplicht!

ligt. Ernstige voorvallen (bijvoorbeeld
brutaal gedrag) worden gemeld bij de
leerkracht die daarvoor

Rapport

verantwoordelijk is. Aan het begin van

De kinderen in groep 1 en 2 krijgen

het schooljaar ontvangen alle ouders een

twee keer per jaar een rapport;

pleinwachtrooster met de regels die op

begin februari en aan het eind van

het plein gelden.

het schooljaar. Dit rapport is
gebaseerd op de observatiemethode
“”Leerlijnen jonge kind “ die we in

Plusklas
Als een kind ver vooruitloopt in de
ontwikkeling kan het in een plusklas
geplaatst worden. Hier zijn wel
voorwaarden aan verbonden.
Postzegels sparen
Op school worden gebruikte postzegels
gespaard voor goede doelen. Deze
kunnen – al of niet in een
zakje/envelopje worden ingeleverd bij
de leerkracht.

de groepen 1 en 2 hanteren om de
leerlingen te kunnen volgen in hun
ontwikkeling. In groep 1 krijgen de
kinderen, die gelijk vanaf de
zomervakantie in groep 1 gestart
zijn, een volledig rapport in
februari. De kinderen, die later
instromen in de groep tot 1
februari, krijgen een mooie kaart,
wanneer het eerste rapport
meegaat. Voor de zomervakantie
krijgen deze kinderen ook een
ingevuld rapport. De leerlingen, die
per 1 februari en daarna instromen
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in groep 0 krijgen een verkorte versie

Schoolvereniging

van een rapport. Wilt u het rapport

Nieuwe ouders worden via een brief

weer inleveren op school nadat u het

benaderd om lid te worden van de

hebt gezien?

schoolvereniging.

Zie ook Contactavond.
Schoonmaken
Schoolgids

Twee keer per jaar is er een

De schoolgids, met alle relevante

schoonmaakochtend en -avond.

informatie, kunt u vinden op de website.

Meestal in januari en aan het eind
van het schooljaar. We verwachten

Schoolreis

en hopen dat u in ieder geval één

In de groepen 0, 1 en 2 gaan we ook op

keer op één van deze

schoolreis. Dat doen we samen met de

ochtenden/avonden aanwezig kunt

groepen 0, 1 en 2 van de Polyanderschool.
Tijdens dit schoolreisje zullen er ouders
meegaan ter begeleiding. Neemt u jonge
kinderen mee dan zijn de kosten van de
entree voor uw rekening.
Schippersleerlingen
Regelmatig komt er een schipperskind in
groep 1 of groep 2. Wanneer hun schip in
de buurt van Dordrecht ligt, komen zij
een ochtend, dag, een aantal dagen of
zelfs een aantal weken bij ons op school.
Wanneer uw kind jarig is, kunt u beter
even navragen of er extra
schipperskinderen in de groep zitten.
Dit voorkomt teleurstellingen wanneer u
te weinig traktaties mee hebt gegeven.
De schipperskinderen die na een
zomervakantie naar groep 3 hopen te
gaan, komen in groep 2 (mits de groep
niet te groot is) tweemaal een week
logeren op het schippersinternaat en
komen in diezelfde week ook naar
school, zodat ze alvast een beetje
kunnen wennen aan het internaat.
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zijn, maar wanneer u beide keren
kunt komen, dan zouden we dat ook
heel fijn vinden! In principe is de
schoonmaakochtend op de maandag
alleen bedoeld voor de
schippersouders, omdat het voor
hen makkelijker is om op school te
komen schoonmaken nadat zij hun
kind(eren) op het internaat/school
hebben afgezet. Zeker in de
groepen 0, 1 en 2 moet er véél
schoongemaakt worden, maar ook in
de andere ruimtes op school is een
schoonmaakbeurt soms echt nodig.
We geven alle kinderen uit groep 0,
1 en 2 aan het eind van het
schooljaar ook een tas mee met
enkele kleinere spullen (puzzels,
blokjes), die door u thuis gewassen
kunnen worden en die we voor de
zomervakantie ook weer in de klas
verwachten. Dit scheelt op de
schoonmaakavond namelijk heel veel
werk! Voor deze avond(en) kunt u
zich te zijner tijd opgeven via de
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brief of per mail die u daarvoor
ontvangt.

Trakteren

Speelgoeddag

In de groepen 0, 1 en 2 wordt rond

De vaste speelgoeddag in groep 0,1 en 2

10.00-10.30 uur getrakteerd. De

is de vrijdag.
Kinderen mogen dan speelgoed
meenemen naar school, maar let u er
zelf op wat er meegegeven wordt?
Kleine lego-onderdelen of playmobil kan
snel kwijt raken! We zien liever ook
niet dat er geweren of pistolen

jarige wordt toegezongen en na het
trakteren in de klas mag het kind
een verjaardagskaart uitzoeken,
waarop alle aanwezige
personeelsleden hun naam
schrijven. Twee andere kleuters
gaan mee als assistentie. De

meegegeven worden.

kinderen uit groep 0, 1 gaan

Techniek

langs, die op de begane grond van

Een aantal keren per jaar hebben we
techniek lessen in de groep. Door de
zorgouder van de groep kunt u
benaderd worden om mee te helpen met
deze lessen. De lessen duren ongeveer
een half uur en elke techniekdoos is
voorzien van een duidelijke uitleg.

meestal alleen bij de leerkrachten
dit schoolgebouw zitten. In totaal
kunnen dat ongeveer 10
leerkrachten zijn (inclusief
directie, intern begeleiders, de
peuterleidsters, de
onderwijsassistentes). Wanneer ze
willen, mogen de kinderen uit groep
0, 1 ook naar de groepen die boven
zitten. Wilt u dat dan wel even

Thema ‘s

doorgeven? Ook de kinderen uit

Op onze school werken we rond thema’s,

groep 2 mogen, wanneer ze dat

Kenmerkend voor deze manier van

willen, naar de groepen die boven

lesgeven is onder andere dat het

zitten. De leerlingen vanaf groep 3

spelend leren rond een thema een

trakteren zowel bij de

belangrijke plaats inneemt. Bij elk

leerkrachten op de eerste

thema wordt daarom ook een

verdieping als op de begane grond.

bijpassende themahoek ingericht.

Trakteertip: fruit is heel gezond….

Dit houdt ook in dat tijdens een werkles

Tip: Vraagt u in verband met de

bijvoorbeeld een “werkje” een

traktaties even van te voren

spelactiviteit in een themahoek kan zijn.

hoeveel leerlingen er die dag op

Wanneer uw kind thuis komt en vertelt

school zijn. Er kunnen namelijk ook

dat hij niet “gewerkt” heeft, maar

extra schipperskinderen in de klas

gespeeld, dan kan dat dus een

zijn, of kinderen, die net die dag op

spelactiviteit betreffende het thema

school komen wennen.

geweest zijn.
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Is er een broertje of zusje geboren, dan

alles wordt georganiseerd om de

mag ook getrakteerd worden. Deze

taalontwikkeling te stimuleren.

traktatie moet wel klaargemaakt
meegegeven worden, zodat de
leerkracht zelf het uitdeelmoment kan

Website school

kiezen.

De website van onze school kunt u
vinden op:
www.bogermanschooldordrecht.nl

Verkeerslessen begeleiden, etc.

U zult, via de ICT, inloggegevens

Voor diverse nevenactiviteiten kan hulp

krijgen om toegang te hebben tot de

van een aantal ouders worden gevraagd.

informatie.

Dit zal vrijwel altijd via de zorgouder

Ook vindt u hier informatie over de

gebeuren. Een van die activiteiten kan
het begeleiden van de Verkeerslessen
zijn.

school: de schoolgids, een
activiteitenkalender en een
overzicht van vakanties en vrije
dagen.

Viering
Bijeenkomsten in het kader van Kerst en

Welkomboekje

Pasen worden door de ds. J.

Als uw kind (bijna) 4 jaar is, krijgt u

Bogermanschool en de ds. J.
Polyanderschool gezamenlijk gehouden in
een kerkgebouw dat daar qua omvang
geschikt voor is. Ouders dragen zelf
zorg voor vervoer en worden uitgenodigd
de bijeenkomst bij te wonen. De
kinderen zitten in de kerk bij hun eigen
leerkracht en enkele begeleidende
ouders.

een envelop waar o.a. het
Welkomboekje in zit. Daarin staat
m.b.v. foto’s in het kort beschreven
wat we allemaal doen op school.
Werkjes
De werkjes van de kinderen zullen
aan het einde van elk thema mee
naar huis gegeven worden.

Voorleesontbijt
1 keer per jaar organiseert de school
een schoolontbijt.
De zorgmoeder van de groep zal
hiervoor ouders benaderen om hulp te
bieden tijdens het ontbijt. Oma’s, opa’s,
tantes, ooms mogen, indien zij willen en
in overleg, op die ochtend een (prenten)boek voor komen lezen in de groep. Dit
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Zelfredzaamheid
Wanneer kinderen in groep 0, 1
komen, verwachten we dat zij
zindelijk zijn. Wanneer zij in een
grote klas zitten is het voor de
leerkracht ondoenlijk om diverse
kinderen te assisteren bij een
toiletbezoek. Stimuleert u

1
3

alstublieft thuis de toiletregels; zelf de

ABC-boekje

billen af kunnen vegen en de handen
kunnen wassen na elk toiletbezoek. Er
kunnen natuurlijk altijd “ongelukjes”
gebeuren, we hebben verschoningen op
school klaar liggen.
Er wordt van de kinderen ook verwacht
dat ze zelf hun kleding, jas en schoenen
aan en uit kunnen trekken.
Probeert u dat thuis ook te stimuleren?
Zendingsgeld
Op maandagmorgen mogen de kinderen
geld meenemen voor de zending. In de
klas staat een busje of spaarpot waar
dit ingestopt kan worden. Het
zendingsgeld wordt, via de stichting
Woord en Daad, besteed aan twee
adoptiekinderen die in Haïti wonen. Van
december tot februari wordt er, naast
het zendingsgeld op maandag, een actie
gehouden voor een goed doel; het
ondersteunen van mensen in het
Oostblok tijdens de koude
wintermaanden. Dit geld wordt op de
woensdagen ingezameld.

Zorgouder
Elke groep heeft een zorgouder. Zij is
de schakel tussen de ouders en de
school. Tot haar taken behoren onder
andere het benaderen van ouders voor
activiteiten. , die op of buiten school
plaats vinden. Twee keer per jaar
vergaderen de zorgouders met het
managementteam. Dit verslag leest u in
het Bulletin.
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