Ik kan het …. Ik wil het ….. Ik doe het ….. Zelf …… Samen met jou

Het ABC voor de groepen 0-1-2
Schooljaar 2017-2018
Inleiding
Een aantal zaken vertel je veel te vaak, andere dingen vergeet je wel eens te zeggen.
Sommige ouders komen wel op de informatieavond (aan het begin van het schooljaar) en
anderen niet. Om voor iedereen het reilen en zeilen van de onderbouw duidelijk te maken
hebben we het ook op papier gezet. Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust. Je mag
altijd even binnenlopen. Ook als je nog iets mist horen we het graag.
Bouwouder
De bouwouder ondersteunt ons bij het inschakelen van ouders bij activiteiten. Wij nemen
contact op met de bouwouder en die belt of mailt jullie om te vragen of je zin/tijd hebt om
bij een bepaalde activiteit mee te helpen of te rijden. Het is voor elk kind leuk als zijn/haar
ouder ook een keer betrokken is bij het schoolgebeuren.
Cadeautjes maken
Jullie kunnen aan het begin van het schooljaar op een kalender de verjaardagen van ouders
schrijven. Elke maandag kijken we wie er voor die week een cadeautje moet maken en dat
wordt dan gepland op het planbord. N.a.v. een gesprekje over de jarige vader of moeder
maakt elk kind zelf een cadeautje. Dus geen voorgeprogrammeerde versjes of zo! Wij vinden
het belangrijker dat een kind zelf iets bedacht en gemaakt heeft voor de jarige dan dat het er
perfect uit ziet.
Fruit
Elke dag wordt er rond 10.15 uur fruit ( of rauwkost) gegeten en wie wil mag ook iets
drinken. Het fruit gaat samen met het brood in de rugzak in de bak in de klas. Als het nodig
is, zelf schillen of in stukjes snijden.
Gesprekken
Je kunt altijd bij ons terecht voor kleine opmerkingen of vragen, maar liever op woensdag en
vrijdag om 12.30 uur en op de andere dagen om 14.30 uur dan om 8.25 uur (afhankelijk van
wat je wilt vertellen). Als je er zeker van wilt zijn dat je je verhaal kwijt kunt, maak dan ’s
morgens even een afspraak. Wij zijn er dan alert op dat we tijd voor je maken. Als je iets wilt
bespreken wat waarschijnlijk meer dan een kwartier kost, maak dan even een afspraak.
Gymschoenen
Een à twee keer in de week krijgen de kinderen gym-/spellessen. Maar ook als het slecht
weer is en we niet naar buiten kunnen, wijken we uit naar de speelzaal. Daarvoor hebben de
kinderen gymschoenen nodig. Graag gymschoenen die de kinderen zelf aan- en uit kunnen
doen (elastiek of klittenband) met hun naam erop.
Half negen
De Driehoek begint om 8.30 uur, ook in de onderbouw. We vinden het belangrijk dat de
kinderen in de klas gebracht worden. Daarbij is het leuk even te kijken in de groep, maar dan
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na een kus weer te gaan zodat er niet teveel ouders en broertjes/
zusjes tegelijk in de klas zijn. We willen echt om half negen beginnen.
Hulp bij activiteiten
Er zijn een aantal activiteiten die zonder jullie hulp niet door kunnen gaan. Daarom wordt er
soms een beroep op jullie gedaan. Het organiseren en meewandelen bij de herfstwandeling,
rijden voor een excursie, organiseren van de schoolreis etc. Voor een aantal activiteiten
kunnen jullie je in het begin van het schooljaar inschrijven en voor de andere dingen neemt
de bouwouder contact met jullie op.
Kinderen vinden het heel erg leuk als hun ouders soms op school te vinden zijn. En wij zijn
heel blij met jullie hulp!
Klusjesmannen en klusjesvrouwen
Elke dag hebben we twee klusjesmannen/vrouwen die allerlei klusjes doen en voorrechten
hebben. Ze mogen de hele dag naast ons zitten, de namen van de kinderen opnoemen,
vertellen welke dag het is, de dagritmekaarten benoemen en de vuilniszakken op het einde
van de dag wegbrengen.
Letters
Sommige kinderen willen op een gegeven moment iets doen met letters. Dit is heel erg leuk,
oefen geen invloed uit en laat het natuurlijk ontwikkelen. Als je wilt vertellen hoe letters
heten, probeer dan de letters te verklanken i.p.v. ze te benoemen. Voorbeeld: tegen de
letter ‘p’ geen (pee) zeggen, maar (pu). Tegen de letter ‘m’ zeggen we geen (em) maar
(mmm).
Lunch
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen de kinderen samen in de klas. Ze brengen
hiervoor een broodtrommel met brood mee en drinken (geen koolzuurhoudende drankjes).
Er is ook een mogelijkheid om schoolmelk te bestellen via www.campinaopschool.nl
Omgaan met conflicten
Wij willen kinderen een goed voorbeeld geven in het omgaan met conflicten. Wij proberen
dus alles uit te praten en niet meteen boos te worden zonder dat kinderen in de gaten
hebben waarover het gaat. We proberen ook altijd samen afspraken te maken i.p.v. steeds
maar dingen opleggen. Duidelijk en consequent zijn is hier natuurlijk heel belangrijk bij. Als
kinderen ruzie hebben met elkaar, willen we ook dat ze dat op een fatsoenlijke manier
oplossen. Er mag absoluut niet geslagen, geschopt of geduwd worden. Wij helpen kinderen
om te komen tot gesprekjes met elkaar en het zoeken van oplossingen. Dit leren de
kinderen d.m.v. de ik-boodschap. (ik voel me verdrietig/boos als iemand……)
We doen dit via de kanjertraining en de activiteiten in de kanjerweken. Informatie hierover
is te vinden op de site www.kanjertraining.nl en op de info avonden hierover. Wij zien graag
bij de kinderen ´witte tijger´ gedrag.
Ophalen
Als de school is afgelopen komen wij met de kinderen naar buiten. Daarna is iedereen van
harte welkom om samen met de kinderen te komen kijken naar wat ze die dag hebben
gedaan.
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Planbord
Voordat we gaan werken in de klas (eerste en tweede werktijd) mogen alle kinderen een
werkje plannen op het digitale planbord. Je kunt dan zien van elkaar wat je gaat doen. Een
aantal taken zijn al ingepland, zoals het werken met ontwikkelingsmateriaal, knutsel taak of
het maken van een cadeau.
Rooster
We proberen het rooster (ook wel het dagritme) zo herkenbaar mogelijk te houden voor de
kinderen. Daarom is het rooster bijna  elke dag hetzelfde. Je kunt dat ook zien op de
dagritmekaarten. We beginnen in de kring om iets gezamenlijks te doen.
Rugzakken
Op maandag, dinsdag en donderdag brengen de kinderen een tas mee naar school gevuld
met boterhammen, drinken en fruit. Deze tassen worden in de tassenbak in de klas gelegd.
Let wel op dat de bekers goed gesloten zijn (om ongelukjes als druppelende tassen te
voorkomen). Op woensdag en vrijdag brengen de kinderen alleen fruit & drinken mee. Het is
fijn als de rugzak niet al te klein is zodat de kinderen gemakkelijk hun spullen erin kunnen
doen en ook nog gemaakte tekeningen en knutselwerkjes.
Speciale dagen/activiteiten op De Driehoek
Literaire avond Donderdagavond voor de herfstvakantie sluiten we de Kinderboekenweek af
met de literaire avond. Alle kinderen en ouders zijn welkom om te komen kijken.
Afscheid groep 8 We vieren het afscheid van groep 8 altijd met de hele school bij De Dreef.
Elk jaar is het afscheid op de voorlaatste vrijdag van het jaar van 18.00 uur tot ongeveer
19.45 uur. Groep 8 wordt deze avond in het zonnetje gezet. Zij mogen op het podium
plaatsnemen. Iedere groep heeft een act voorbereid en een cadeautje gemaakt en zullen dit
om de beurt op het podium laten zien. Voor de kinderen zijn er gereserveerde plaatsen voor
het podium, ouders zijn ook van harte welkom en mogen achterin de zaal plaatsnemen. Het
is de bedoeling dat de kinderen op hun plaats blijven en niet op en neer naar hun ouders
lopen. De leerkracht zit bij de klas en houdt toezicht. Het zou fijn zijn als kleine broertjes en/
of zusjes bij de ouders blijven. Na het afscheid gaat iedereen naar buiten en maken we met
z’n allen een grote boog waar groep 8 doorheen mag lopen. Daarna vertrekt groep 8 op
ludieke wijze en kan iedereen naar huis.
Creaweek De laatste week voor de zomervakantie is het op school creaweek. Dit wil zeggen
dat er op maandag, dinsdag en woensdag allerlei workshops gegeven worden in en om de
school. De hele school wordt omgebouwd en kinderen gaan in gemengde groepen (van
groep 1 tot en met groep 8) iedere dag 3 workshops doen. Op deze dagen nemen de
kinderen iedere dag fruit, drinken en boterhammen mee naar school. Op maandag blijven de
kinderen ’s ochtends buiten (met hun tas) en gaan op zoek naar hun leerkracht. Die geeft de
kinderen een button met de kleur van het groepje waarin ze zitten. Na de speciale opening
waar u bij aanwezig mag zijn, verzamelen de kinderen op de speelplaats bij de kleur van hun
button en gaan ze als groep naar de eerste workshop. Op dinsdag en woensdag mogen de
kinderen ’s ochtends gewoon eerst naar de eigen klas. Let op: in de creaweek zijn alle
kinderen iedere dag om 13.00 uur uit!
Sportdag Op de laatste donderdag van het jaar wordt de creaweek afgesloten met een
sportdag. Deze is voor de kinderen van de onderbouw gewoon op school.
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Ouderkindavond Op de laatste donderdag van het jaar (de laatste
dag) sluiten we het schooljaar feestelijk af met de ouderkindavond. Dit is een feestavond
waarop we met alle ouders en kinderen de vakantie inluiden en ouders willen bedanken
voor hun hulp en inzet het afgelopen jaar. Iedere ouder ontvangt 1 consumptiebon van
school, de rest is voor eigen rekening
Speelgoed
We vinden het niet prettig als kinderen speelgoed van thuis meebrengen. Vaak zie dat er iets
kwijt raakt of stuk gaat en dat geeft verdriet. Als kinderen jarig zijn mogen ze natuurlijk wel
iets meebrengen om te laten zien wat ze gekregen hebben. Spullen die passen binnen het
thema zijn ook welkom, graag voorzien van naam en op eigen risico.
Verjaardagen
Het jarige kind mag samen met mama en/ of papa wachten in de gang om 8.30 uur. Een kind
komt de jarige dan halen. Er volgt in de klas een heel verjaardagsritueel met leuke liedjes. De
jarige staat dan echt in de belangstelling! Na het verjaardagsritueel mag het kind trakteren.
Houd dit eenvoudig, één ding is genoeg.
Verslagen
Twee maal per jaar krijgen de kinderen een verslag over hoe het gaat op school. Aan de hand
van dat verslag organiseren we oudergesprekken (in februari en juni). In november hebben
wij ook nog oudergesprekken om de lange tijd van augustus t/m februari te overbruggen. De
kinderen krijgen dan geen verslag mee. Wil je eerder een gesprek, dan is dat altijd mogelijk.
Het kan ook zijn dat wij aan de bel trekken en eerder met jullie willen praten. In beide
gevallen maken we gewoon een afspraak met elkaar.
Weekopening
Op maandag beginnen we de week soms met een weekopening (van 8.35 tot 9.00 uur). Ook
ouders zijn hier van harte welkom. Tijdens een weekopening kun je genieten van toneel,
muziek en dans van de kinderen. Ook de onderbouwgroepen komen hierbij aan de beurt.
Het gaat er ons vooral om dat kinderen iets durven te doen, al is het nog zo eenvoudig!
Kinderen mogen ook thuis met hulp van ouders iets voorbereiden. De data van de
weekopeningen staan in de schoolgids. Soms is er een gezamenlijke weekopening, dan
mogen kinderen uit verschillende groepen iets doen. Bij deze gezamenlijke weekopeningen
doen we vaak als groep iets.
Zelfstandigheid
We hebben het liefst dat kinderen zo gekleed zijn dat ze zoveel mogelijk kleren zelf aan- en
uit kunnen doen. Het werkt allemaal mee om kinderen zelfstandig te laten zijn. Stimuleer
ook thuis dat kinderen zichzelf aan- en uitkleden. Wij gaan er verder vanuit dat kinderen
zelfstandig naar het toilet kunnen.
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