Informatie voor de ouders van groep 1 en 2.
Schooltijden:
Op maandag t/m donderdag gaan de kinderen van de groepen 1a/2a en 1b/2b
Naar school van 08.25-14.00 uur. Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1 vrij en gaat
groep 2 tot 12.00 naar school.
Leerkrachten.
We hebben 2 kleutergroepen: groep 1a/2a en groep 1b/2b.
Groep 1a/2a krijgt op dinsdag, woensdag en donderdag les van Doetie Geertsma.
Elke maandag is Aléta Zuiderbaan de leerkracht.
Groep 1b/2b krijgt op maandag en regelmatig op donderdag les van Riemke Deinum.
Op dinsdag, woensdag en regelmatig op donderdag is Tryntsje Klompmaker de
leerkracht.
Elke vrijdag krijgen alle kinderen van groep 2 les van Riemke Deinum. Zij krijgt een
gedeelte van de ochtend assistentie van de Tineke v.d. Heide, de onderwijsassistente.

De activiteiten
 Godsdienstige vorming.
We volgen het rooster van de godsdienstmethode Trefwoord. Deze methode
probeert om de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel dichter
bij elkaar te brengen. We maken gebruik van praatplaten op het digibord,
verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen, liedjes enz.
 Taal
Zowel in het Nederlands als in het Fries. Activiteiten zijn o.a.: voorlezen,
vertellen, poppenkast, dramatiseren, taalspelletjes en het aanbieden van
prenten- en informatieve boeken. We maken regelmatig gebruik van de
methode ‘Schatkist’.
 Rekenen
We besteden op speelse manier aandacht aan tellen en getalbegrip, meten en
wegen, kleuren en meetkunde.
 Muzikale vorming.
Liedjes aanleren, muziekinstrumenten bespelen, luisteren naar klanken en
ritmes, bewegen op muziek.
Op de website van onze school www.nijegaast/bolster.nl kunt u,
bij de groep van uw kind, de liedjes vinden die de kinderen hebben geleerd. Als
er nieuwe liedjes zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 Bewegingsonderwijs.
Bij mooi weer spelen we buiten, bij slecht weer maken we gebruik van het
gymlokaal. Wilt u hiervoor uw kind(eren) gemakkelijke gymschoenen
meegeven. Deze schoenen blijven dan op school.
 Fruit eten.
De kinderen nemen voor het fruit eten 's ochtends fruit of evt. een boterham
mee. Ook mogen de kinderen een beker met ‘gezond’ drinken meenemen.
Voor het eten tussen de middag verwijzen we u naar de info over het
continurooster op de website.

Algemeen.
Op maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor een spaarproject.
Via de Bolsterinformatie wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
Wilt u eraan denken dat er altijd een extra tas in de tas van uw kind zit? Deze is
voor de knutselwerkjes e.d. die mee naar huis mogen.
Jarig?
De jarige mag natuurlijk trakteren. Wilt u nadenken over een gezonde traktatie?
Pake, beppe, heit of mem jarig? Graag even een paar dagen van tevoren een briefje
meegeven naar school, dan mag er een kleurplaat gemaakt worden.
Feesten.
Op dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest.
Het kerstfeest vieren we dit jaar in de groep op donderdag 21 december.
Het schoolreisje vindt plaats op donderdag 26 april.
Oudercontacten.
Inloopkwartiertje: Elke maand. Data kunt u vinden op de website van school.
Binnenkomen is dan gewoon om 8.25 uur. De bedoeling is om tot 8.45 uur samen
met uw kind met de materialen te spelen.
Binnen brengen: de school begint om 8.25 uur. Iedere maandag vanaf 8.20 uur
mag u uw kind binnen brengen. U hebt dan de gelegenheid om te kijken wat uw kind
gemaakt heeft en om eventueel kort iets met de leerkracht te bespreken. De overige
dagen wachten de kinderen tot de bel gaat en worden ze opgehaald door de
leerkracht. Natuurlijk kunt u met vragen en dergelijke altijd binnenlopen, de
leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in hun lokaal. Denkt u meer tijd nodig te hebben
voor een gesprek dan kunt u altijd een afspraak maken voor na schooltijd.

Oudergesprekken: In november, februari en juli vinden er oudergesprekken plaats
op school.

