Pauline Kollenburg
Groep 1/2a
(maandag – vrijdag)
pauline@debogerd.net

Joyce Rovers
Groep 1/2c
(maandag)
joyce@debogerd.net

Op woensdag is juf Madelein in de groep na
10 uur i.v.m. MT taken en specialistentijd van
Pauline.

Maud
van de Bovenkamp

Madelein Vos

Groep 1/2b
(maandag - vrijdag)

leerkrachtondersteuner
groepen 1/2
(woensdag - vrijdag)

maud@debogerd.net

madelein@debogerd.net

Cheyenne Kater
Groep 1/2c
(dinsdag - vrijdag)
cheyenne@debogerd.net

Abigaïl Vis
leerkrachtondersteuner
groepen 1/2
(maandag-dinsdag)

abigail@debogerd.net

kennismaken
Om alvast een beetje te wennen mag uw kind voor de
verjaardag 5 ochtenden komen oefenen. Een aantal
weken voor uw kind 4 jaar wordt zal de juf van uw kind
contact met u opnemen om wat data te plannen voor
het oefenen.
Een uitzondering geldt voor de kinderen die in juli,
augustus en september 4 jaar worden. Zij kunnen,
tijdens de wisseldag net voor de vakantie, komen kijken
en starten dan meteen na de zomervakantie. U krijgt
voor dit moment een uitnodiging.
De schooltijden:
De schooltijden voor groep 1 en 2 zijn:
Maandag
8.30 – 14.30 uur
Dinsdag
8.30 – 14.30 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag
8.30 – 12.15 uur

het brengen van uw kind
Om 8.20 uur gaat de eerste bel en gaat de deur bij de
kleuteringang open.
Op het schoolplein kan afscheid genomen worden bij het
hek, de kinderen komen zelfstandig naar binnen.
De jas en tas worden aan de kapstok gehangen en het eten
en drinken voor het tussendoortje mag in de eet- en
drinkkarren gedaan worden. Deze staan op de gang bij het
lokaal.
De lunch voor het overblijven mag in de tas blijven zitten.
Wilt u eraan denken om namen op trommeltjes, bekers en
losse pakjes etc. te zetten?!
Als uw kind komt oefenen of net is gestart op school mag u
met uw kind mee naar binnen om hem/haar weg te
brengen.
In de klas mag uw kind aan de slag met het werkje dat klaar
ligt.
Probeer het moment van afscheid zo kort mogelijk te
houden, vooral als uw kind er moeite mee heeft dat u
weggaat. Onze ervaring leert dat het afscheid nemen alleen
maar moeilijker wordt naarmate het langer duurt.

een dag in groep 1/2
de inloop en kring
We starten de dag met een inloop. Als de kinderen
binnen komen liggen er werkjes klaar en kunnen de
kinderen meteen aan de slag. Deze activiteiten
bestaan uit reken- en taalspelletjes,
gezelschapsspelletjes, motorische oefeningen en
knutselactiviteiten.
Als we klaar zijn met de inloop doen we nog een
leuke activiteit in de kring zoals een reken- of
taalspelletje, muziek, wereldoriëntatie, leren we
letters en doen we lessen van de Kanjertraining.

werkles
Na de kringactiviteit gaan we werken en spelen.
Tijdens het werken wordt er gespeeld in de hoeken,
zoals de huishoek, bouwhoek, themahoek, bricstenen of ingenieur en er wordt gewerkt met
ontwikkelingsmaterialen, zoals de kralenplank, puzzels, reken- of taalspelletjes. Ook worden er
(knutsel)werkjes gemaakt.
De kinderen kiezen via het digikeuzebord op de
computer welk werkje ze willen gaan doen. Ook kan
het zijn dat het kaartje van uw kind al klaar hangt, dan
heeft de leerkracht een werkje voor uw kind gekozen.
Het programma ‘digikeuzebord’ houdt precies bij wat
uw kind allemaal heeft gekozen en met wie het heeft
gespeeld. Er is voor de kinderen ook meteen te zien
hoe vaak ze ergens in gespeeld hebben. Zo weten ze
ook of ze of ze bepaalde activiteiten nog kunnen
doen of dat ze iets anders moeten kiezen omdat ze
er al vaak in gespeeld hebben. Zo worden de
kinderen uitgedaagd om ook andere activiteiten te
kiezen dan alleen wat ze leuk vinden of bekend is.

eten en drinken (tussendoortje)
Halverwege de ochtend hebben we even een rustpauze in
de groep en is er tijd om iets te een stukje fruit te eten en
wat te drinken.
Elke dinsdag, woensdag en donderdag hebben we
schoolfruit en krijgen de kinderen fruit van school. In de
gang staat een rekje waar de kinderen hun beker en bakje
(met naam) in kunnen zetten. De spullen worden uitgedeeld
in de kring. Als de kinderen klaar zijn met eten en drinken
mogen ze een boekje pakken en daar nog even in kijken. Als
(bijna) iedereen klaar is ruimen we de boeken op en lezen
we een verhaal voor uit een prentenboek en doen we hier
een activiteit bij.

buiten spelen en gym
Kleuters hebben veel behoefte aan beweging. Dit is
belangrijk voor hun motorische ontwikkeling. Daarom
is er elke dag veel ruimte om te bewegen. Als het
droog is spelen we meestal buiten. In het speellokaal
hebben we spellessen of lessen met kleine
materialen. Ook de grote gymmaterialen komen aan
bod, die laten we meestal wat langer staan. De
kinderen kleden zich in de klas uit en trekken hun
gymschoenen aan. We gymmen in het ondergoed. De
gymschoenen van de kinderen mogen het hele jaar
op school blijven. De gymschoenen mogen in de
gymschoenenzak op de gang. Zet de naam van uw
kind op beide schoenen zodat ze niet verwisseld
kunnen worden of kwijt raken.
Tips: neem halverwege het jaar de gymschoenen een
keer mee om te kijken of ze nog passen!

vaklessen
We hebben verschillende vakdocenten die lessen geven op
de Bogerd.
De kleutergroepen krijgen elke maandag gymles van
meester Mark. We gymmen dan in de grote gymzaal. Ook
bij deze lessen gymmen we in het ondergoed.
Om de week hebben we muziekles op dinsdag. Deze
lessen worden gegeven voor vakdocenten van Qrabble.

overblijven
Rond 12 uur gaan we boterhammen eten. De kinderen
pakken hun tas met hun lunch op de gang en zoeken
een plekje aan tafel. Tijdens het boterhammen eten
mogen de kinderen (rustig) met elkaar kletsen. Na
ongeveer 25 minuten ruimen we de trommels en
tassen weer op en gaan we weer in de kring zitten.
Meestal kijken we dan nog een paar minuutjes een
filmpje.
Na het filmpje gaan we weer werken en buitenspelen.
ophalen
Aan het einde van de schooldag komt u uw kind
ophalen bij de poort aan de kleuterkant. De kinderen
komen met de leerkracht naar de poort. Ouders blijven
buiten de poort wachten en de kinderen komen naar u
toe.
ziek melden
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit voor schooltijd
melden op telefoonnummer 0418-661367 of bij de
leerkracht via Social Schools. Bij verlof voor speciale
gelegenheden, zoals een feest of vakantie, dient u een
verlofbrief aan te vragen bij de directie. Kinderen zijn
vanaf vijf jaar leerplichtig en kunnen dan niet zomaar
meer buiten de vrije dagen en vakanties thuis blijven.

Social Schools
Zodra uw kind start op school krijgt u inloggegevens
voor Social Schools. Via dit communicatieplatform
kunnen we u voorzien van allerlei informatie. Zo wordt
de nieuwsbrief verstuurd via Social Schools en zullen
ook hulpvragen en informatie uit de klassen via dit
systeem worden verzonden. U kunt de app van Social
Schools gratis downloaden.
kanjertraining
De Kanjertraining is onze methode voor sociaalemotionele vorming. Elke week lezen we een verhaal
voor uit het kanjerboek en spelen we kanjerspelletjes.
Tijdens het oplossen van conflicten gebruiken we de
Kanjermethode.
thema’s
We werken bij de kleuters altijd met thema’s. In elke
kleutergroep werken we aan dezelfde
thema’s maar er wordt wel een eigen draai aan
gegeven. Een thema duurt meestal van vakantie tot
vakantie. We werken op de manier van vier keer wijzer.
Voor meer informatie over vier keer wijzer kunt u kijken
op www.vierkeerwijzer.nl

oudergesprekken
Tijdens de oudergesprekken bespreken we de
vorderingen van uw kind. De gesprekken zijn in
september en in februari. In juni zijn er facultatieve
gesprekken. U krijgt vlak voor de oudergesprekken
plaatsvinden een bericht via Social Schools om in te
schrijven voor de gesprekken. We gebruiken voor de
(start)gesprekken in september een vragenlijst die u
voorafgaand aan het gesprek invult. Aan de hand van dit
formulier zal het gesprek gevoerd worden.
Natuurlijk kunt u tussendoor ook altijd een gesprekje
aanvragen als dat nodig is. U kunt hier voor een afspraak
maken met de leerkracht van uw kind.
Ouders van nieuwe kinderen krijgen na ongeveer 6
weken een uitnodiging voor een tussentijds gesprekje
over hoe de eerste weken zijn gegaan.

herfstleerlingen
Kinderen die in oktober, november of december zijn
geboren noemen we doorstromers of
herfstleerlingen. Deze kinderen gaan, na 6-9
maanden onderwijs gevolgd te hebben in groep 1, na
de zomervakantie door naar groep 2. Deze kinderen
worden wanneer ze in groep 2 zitten extra goed
gevolgd op sociaal-emotioneel en cognitief gebied om
te kijken of ze na dat jaar ook daadwerkelijk in groep
3 kunnen starten. De ouders van deze kinderen
zullen dan ook extra gesprekken krijgen tijdens dat
jaar. De school beslist uiteindelijk of uw kind doorgaat
naar groep 3 of dat het beter is om nog een jaartje
langer te kleuteren.

logopedie
Tijdens de kleuterperiode, rond het 5e levensjaar van uw
kind, wordt uw kind gescreend door een logopedist van
de GGD. Dit wordt onder schooltijd gedaan. U krijgt de
resultaten van de screening nog dezelfde dag mee en/of
de logopediste neemt contact met u op.

schoolarts
In groep 2 worden de kinderen ook gezien door de
schoolarts. De schoolarts controleert voornamelijk de
ogen en oren. U krijgt voorafgaand een vragenlijst om in
te vullen en waarop u eventuele bijzonderheden kunt
aangeven. Het bezoek aan de schoolarts gebeurt ook
onder schooltijd zonder dat de ouders erbij zijn. Ook
hiervan krijgt u een verslagje van de resultaten op de
dag van het onderzoek. Op verzoek kunt u een gesprek
aanvragen met de schoolarts.

nieuwsbrief
Elke maand verschijnt de nieuwe nieuwsbrief van de
Bogerd op Social Schools. U kunt deze nieuwsbrief,
maar ook oudere nieuwsbrieven teruglezen op de site.
Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief met
informatie vanuit de kleutergroepen verstuurd.
juffendag
De juffen vieren elk jaar gezamenlijk hun verjaardagen.
Wanneer dit plaats zal vinden krijgt u ter zijner tijd te
horen.

stagiaires
De Bogerd is een opleidingsschool. Dit betekent dat we
elk jaar een aantal stagiaires hebben. Het kan dus zijn
dat deze stagiaires ook in de klas van uw kind stage
lopen. Stagiaires doen onder andere activiteiten met
(groepjes) kinderen tijdens de werkles, spelletjes in de
kring en ze lezen voor.

schoolreis
Tijdens de kleuterperiode gaan de kleuters ook op
schoolreisje.
speelgoed meenemen
Op bepaalde dagen mogen de kinderen speelgoed
meenemen naar school, bijvoorbeeld na Pakjesavond of
wanneer uw kind jarig is geweest. Als de kinderen iets
mee mogen nemen naar school wordt dat altijd van te
voren doorgegeven. In principe wordt er verder geen
speelgoed meegenomen naar school. Natuurlijk mag uw
kind wel bijzondere dingen meenemen om te laten zien,
zoals een zwemdiploma of een mooie schelp die
gevonden is aan zee.

verjaardagen en traktaties
Als uw kind jarig is vieren we de verjaardag in de klas, de
ouders zijn hier niet bij, de leerkracht maakt foto’s van
het feestje. Wilt u van te voren even overleggen met de
leerkracht wanneer de verjaardag van uw kind gevierd
kan worden?
De jarige Job/Jet mag tijdens zijn of haar verjaardag op de
verjaardagsstoel zitten en mag 2 kinderen kiezen die
naast hem of haar mogen zitten. Tijdens het feestje
zingen we liedjes, dansen we en maken we muziek.
Het is de bedoeling dat er alleen in de eigen klas
getrakteerd wordt.
Wanneer uw kind een dieet volgt of bepaalde dingen niet
mag eten, dan horen we dit graag.
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet op school
worden uitgedeeld, dit om teleurstellingen bij andere
kinderen te voorkomen.

toiletbezoek
Wanneer uw kind op school komt, gaan we er vanuit dat
hij of zij zindelijk is. Wilt u thuis met uw kind oefenen om
de billen af te vegen? Het kan voor komen dat uw kind
een ongelukje krijgt. Heeft u nog bruikbaar ondergoed
en kinderkleding over, dan willen we dat graag op
school gebruiken voor deze ongelukjes. Mocht uw kind
verschoonkleren aanhebben, dan zouden we dat graag
zo snel mogelijk weer gewassen retour hebben. Het zou
heel fijn zijn als uw kind een setje reservekleding in
zijn/haar rugzak mee heeft naar school.

ouderbijdrage
Of het nu gaat om het bezoek van Sinterklaas, het
Kerstfeest, een uitbundig carnavalsfeest, de
paasviering, een ijsje op de laatste schooldag, het
versieren van de school voor deze activiteiten; zonder
uw ouderbijdrage zouden al deze activiteiten niet
mogelijk zijn.
Samen met de leerkrachten en vele ouders
organiseert de ouderraad ieder jaar voor alle
kinderen op de Bogerd weer vele leuke en gezellige
extra’s.
Om deze activiteiten mogelijk te maken is er naast
vele handen ook altijd geld nodig. Daarom vragen wij
u om met de ouderbijdrage aan deze activiteiten bij
te dragen. Het vastgestelde richtbedrag bedraagt €
20,00 per kind. Kinderen die al op school zitten zullen
een brief van de ouderraad ontvangen met de vraag
om de ouderbijdrage over te maken rond
oktober/november. Wanneer uw kind later start
willen we u vragen om de ouderbijdrage over te
maken op bankrekeningnummer
NL51 RABO 0374.3592.88 t.n.v. Ouderraad o.b.s. De
Bogerd. (o.v.v. de naam en groep van uw kind).

