Informatie
voor ouders
van nieuwe leerlingen
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Welkom
Binnenkort wordt uw kind vier jaar. Een heel nieuwe fase, voor het
eerst naar school! Voordat uw kind echt start mag het één dagdeel
komen wennen in zijn of haar nieuwe klas. Ook zal de leerkracht
van uw kind twee weken voor zijn of haar verjaardag contact met
u opnemen om een kennismakings- (huis)bezoek in te plannen.
Het Zwaluwnest is een school met een enthousiast team.
We zetten ons van harte in om uw kind een fijne plek te geven
waarin het mag genieten en waarin hij/zij mag ontwikkelen in een
passende route.
Er zijn verschillende kleutergroepen die, met elkaar gecentreerd
om een gezellige ruimte, de onderbouw vormen. Iedere groep heeft
zijn eigen thema, waardoor de kinderen precies weten in welke
klas ze moeten zijn. Deze thema’s wisselen ieder jaar, bijvoorbeeld
de kikkerklas, de giraffenklas, et cetera.
In deze folder geven we u praktische informatie over onze school.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan één
van ons.
Hartelijke groet,
Het onderbouwteam.

"Het grote doel van
onderwijs is niet kennis,
maar actie."

SCHOOLTIJDEN
De schooltijden zijn als volgt:
Ma, di, do en vrij

8.30-14.00

Wo			

8.30-14.00 (groep 1 is vrij)

INLOOP
We werken met een inloopmoment, dat loopt van 08.20 tot
08.40 uur. U mag uw kind vanaf 8.20 uur in de klas brengen. We
verwachten dat alle kinderen om 8.30 in het lokaal zijn. Ouders
hebben dan de gelegenheid om tot 8.40 uur in de klas bij hun
kleuter te blijven.

FRUIT ETEN EN DRINKEN
Uw kind mag fruit en drinken meenemen naar school. Rond
10.15 uur eten en drinken we met elkaar. Wilt u uw kind een gezond
tussendoortje meegeven?
De bekers mogen in de bakken, die bij de deur van de klas te vinden
zijn. Het fruit mag in de tas blijven. De tassen hangen aan de
kapstok van de klas bij de jas van uw kind.

VERLOF
Wanneer uw kind buiten de vakanties om verlof nodig heeft, kunt u
dit aanvragen via het verlofformulier op de website, ook wanneer
uw kind nog vier is.
Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig en mogen zonder
geldige reden niet verzuimen van school. Er zijn echter
uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van overbelasting
van uw kind.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

DAGINDELING

Binnen onze school kunt u uw kind aanmelden voor opvang via
KOALAH. Dit is een naschoolse opvang in ons eigen gebouw. Met
deze organisatie werken wij veel samen. Ook tijdens studiemiddagen
of onverhoopte aanpassingen in ons lesrooster. Uiteraard staat het u
vrij om voor een andere organisatie te kiezen.

In elke kleuterklas hangen dagritmekaarten. De kinderen kunnen
hierop zien hoe het verloop van de dag is. In een kleutergroep start de
dag altijd met een inloopmoment.
Verder zitten de kinderen op een ochtend een of meerdere keren in
de kring. Daar vinden reken- of taalactiviteiten plaats. Ook wordt er
in de kring een Bijbelverhaal verteld en (Bijbelse) liederen gezongen.
Op de ochtend is ook altijd een speel-/werkles en er wordt buiten
gespeeld of gegymd in het speellokaal.

INSTROOM IN EEN KLEUTERGROEP
Wanneer een kind vier jaar wordt, mag hij of zij instromen in een van
onze kleutergroepen. In overleg met de leerkracht wordt bepaald
wat de eerste schooldag van de leerling is.

SPEEL-/ WERKLES

Gemiddeld ‘kleutert’ een leerling 2 jaar. Een schooljaar in groep 1,
en een jaar in groep 2. Maar niet elke kleuterperiode ziet er hetzelfde
uit. We geven u een paar voorbeelden:

De speel-/werkles wordt dagelijks aangeboden. In deze les leren de
kinderen niet alleen om (samen) te spelen of een knutselwerkje te
maken. Het is ook een les waarbij gewerkt wordt aan zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en leren plannen.

• Voor leerlingen die in juni, juli, augustus en september jarig zijn, is
de eerste dag na de zomervakantie de eerste schooldag. Leerlingen
die in januari t/m mei vier jaar worden, kleuteren langer dan 2 jaar.
• Leerlingen die in oktober, november of december vier jaar worden
kleuteren 1,5 of 2,5 jaar.
• Per leerling wordt gekeken hoe zijn/haar kleuterperiode het best
kan worden ingericht. De leerkracht observeert uw kind goed
en kijkt hoever uw kind is in zijn of haar sociale ontwikkeling en
leerontwikkeling. Ouders worden op de hoogte gehouden van deze
observaties. Sommige leerlingen zijn gebaat bij 1,5 jaar
kleuteronderwijs, en voor anderen is het goed om 2,5
jaar te kleuteren.

Elke speel-/werkles start met het kiezen van een activiteit.
De kinderen kunnen dit zelf aangeven op het kiesbord dat in
de klas hangt. De ervaring leert dat kinderen vaak makkelijker aan
het werk gaan als ze zelf voor een activiteit hebben gekozen. De
leerkracht houdt het overzicht over wat de leerlingen kiezen en maakt
daarbij ook afspraken met de kinderen. Hoe vaak mag dezelfde
activiteit worden gekozen? En wanneer maakt een kind een werkje
waar het niet uit zichzelf voor kiest?

ENGELS
De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels. Er wordt op een speelse
manier geoefend met woorden die passen bij het thema waar over
gewerkt wordt. Er wordt voorgelezen uit de prentenboeken van Tom
en de kinderen leren Engelse liedjes.

SOCIALE VAARDIGHEDEN

WC-BEZOEK

In de kleutergroepen wordt veel aandacht besteed aan het leren
kennen van jezelf en van elkaar. Wie zitten er bij je in de klas? Hoe
kun je aardig zijn voor een ander? Hoe zorg je goed voor de anderen
in de klas?
We werken op onze school met de methode Kanjertraining.
Dit is een methode voor het bevorderen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Aan de hand van bijvoorbeeld een voorleesverhaal
worden gesprekjes gevoerd en situaties uitgespeeld. Er worden
spelletjes gedaan waardoor de kinderen elkaar en zichzelf beter
leren kennen.

We verwachten dat ieder kind zindelijk is voordat hij of zij naar
school gaat. Wanneer dit onverhoopt toch nog niet het geval is,
vragen we u om vooraf contact met de leerkracht op te nemen en
hierover afspraken te maken.
Verder gaan we er in principe van uit dat uw kind zelfstandig naar
de WC kan en hierbij geen hulp van een volwassene nodig heeft.
Hierbij is het uiteraard praktisch wanneer uw kind kleding draagt
die het zelf goed aan en uit kan trekken.

DE ONTWIKKELING VAN UW KIND

BEWEGEN
Uiteraard moet er gedurende de schooldag gelegenheid zijn voor
uw kind om even lekker buiten te rennen, te klimmen en met andere
kinderen samen te spelen. Ieder pauze spelen de kinderen buiten of
bewegen ze in het speellokaal.
Iedere week wordt er in elk geval één keer in de gymzaal gegymd.
De gymnastieklessen dragen bij aan de motorische ontwikkeling
van de kinderen. Alle ontwikkelingsgebieden (gooien, springen,
balanceren, dansen en spel) komen aan bod. Wilt u voor de
gymlessen schoenen meegeven die uw kind gemakkelijk zelf aan
en uit kan trekken? Hierbij denken we aan gymschoenen met
klittenband. Dit mag in een tasje met naam erop op school blijven.

"We laten de kinderen zien
dat het belangrijk is om er
voor een ander te zijn."

Thematisch werken
We werken in de onderbouw thematisch. Per thema bewaren we
werkjes en foto’s in de portfoliomap van uw kind. Twee keer per
jaar mag de portfoliomap mee naar huis.
Aan het einde van groep 2 krijgt uw kind deze map definitief mee
naar huis. Zo krijgt u een mooi beeld van de ontwikkeling van uw
kind door de kleuterperiode heen.
KIJK
De ontwikkeling van uw kind brengen we in beeld aan de
hand van het observatiemodel van KIJK.
Twee keer per jaar registreren we n.a.v. deze
observaties het ontwikkelingsniveau
van uw kind. Dit KIJK-rapport wordt ook
toegevoegd in de portfoliomap.

VERJAARDAGEN
Wanneer uw kind vier jaar geworden is, wordt dit niet op school
gevierd. Wanneer uw kind 5 jaar wordt, mag hij of zij trakteren
in de klas. Ook mag uw kind de leerkrachten van de onderbouw
trakteren.

CONTACT TUSSEN LEERKRACHT EN OUDERS
Het is belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de leerkracht
en ouders. We houden de lijntjes graag kort.
U kent uw kind tenslotte het beste.
• Voor schooltijd kunt u bij de leerkracht terecht voor een kleine
mededeling.
• Na schooltijd staat de leerkracht op het plein en kunt u hem of
haar altijd even aanspreken.
• Wilt u de leerkracht uitgebreider spreken dan kunt u altijd mailen
of bellen. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor een
gesprek.
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LUISTER- EN SPREEKAVONDEN
In september en oktober worden alle ouders uitgenodigd voor een
luistergesprek van tien minuten. Het doel van het luistergesprek is
dat u kunt vertellen over wat uw kind goed kan, wat het moeilijk
vindt of waar uitdagingen liggen.
Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van uw kind en kan de
leerkracht met u verder in gesprek over de onderwijsbehoeften van
uw kind.
In februari en juli heeft u ook de gelegenheid om in gesprek te
gaan met de leerkracht van uw kind, tijdens de spreekmiddag/
avond. In deze gesprekken kunt u vragen stellen over het rapport
en bespreken we de ontwikkeling van uw kind.

DE ROL VAN DE INTERNE BEGELEIDER
Op onze school werken twee intern begeleiders. Deze collega’s
begeleiden leerkrachten in het goed vorm geven van het onderwijs
en de extra ondersteuning aan leerlingen. Wanneer uw kind (extra)
ondersteuning nodig heeft kan het zijn dat de intern begeleider,
samen met de leerkracht, met u in gesprek gaat. Wanneer uw
kind zich naar verwachting ontwikkelt, verloopt het contact via de
leerkracht.

COMMUNICATIE VANUIT SCHOOL
Parro is het communicatiesysteem van Het Zwaluwnest. Via dit
systeem houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de
groep. Ook kunt u met ons in gesprek en kunt u de activiteiten
volgen in de agenda. Parro voldoet aan de AVG-wetgeving
waardoor de privacy wordt gewaarborgd.
U krijgt van ons de gegevens toegestuurd om in te kunnen loggen in
de Parro-app, zodat u er ook gemakkelijk gebruik van kunt maken.
Meer weten over Parro? Op www.parro.nl vindt u meer informatie.
Algemene informatie ontvangt u per email. Wanneer u verandert
van emailadres is het daarom van belang dit direct aan ons door te
geven.
Nieuwsbrief In Vogelvlucht
Eenmaal per twee weken ontvangt u onze nieuwsbrief
‘In Vogelvlucht’. Deze nieuwsbrief wordt per email naar alle gezinnen
verstuurd. In deze brief staat actuele informatie/ nieuws over de
school.
Jaarplanning
Aan het begin van elk seizoen óf wanneer uw kind gedurende het
seizoen bij ons instroomt, ontvangt u een jaarplanning waarin
verschillende activiteiten, studiedagen en vakantie staan.

HELPT U MEE ALS OUDER?
De school organiseert buiten het lesprogramma om tal van
activiteiten. Deze worden georganiseerd door de
activiteitencommissie of de leerkrachten. Wij kunnen niet zonder uw
hulp als ouder en gaan er dan ook vanuit dat ouders
bereid zijn mee te helpen met één of meer activiteiten die jaarlijks
worden georganiseerd.
Elke groep heeft een groepsouder. Deze ouder helpt de leerkracht
bij het organiseren van groepsgebonden activiteiten.
Naast bovenstaande, wordt van iedere ouder tenslotte verwacht
één keer per jaar mee te helpen met het schoonmaken van het
schoolgebouw op één van de twee avonden die hiervoor zijn
ingepland.

LUIZENCONTROLE
Ongeveer vijf keer per jaar worden de kinderen gecontroleerd
op hoofdluis. Dit is altijd na een vakantie. Wanneer er luis is
geconstateerd bij uw kind, wordt u hiervan persoonlijk op de
hoogte gebracht. De betreffende groep zal dan na twee weken
opnieuw worden gecontroleerd.

OP TIJD KOMEN; ZIEKTE OF
TANDARTSBEZOEK

"We leren de kinderen
ook zelf of met elkaar te
bidden."

Als uw kind(eren) om één of andere reden niet op tijd op school
kan/kunnen komen, dient u dit voor schooltijd door te geven aan
de leerkracht via Parro. Een mailtje naar de leerkracht wordt onder
schooltijd doorgaans niet gelezen. Als uw kind zonder kennisgeving
niet op school is verschenen, wordt u na 9:00 uur gebeld.

Tot
ziens!

