Praktisch ABC
Groep 1/2

Christa.Drogt

Beste ouders/verzorgers,

Uw kind wordt 4 jaar en mag naar school!
Voor u ligt de eerste schriftelijke
kennismaking met CBS De Waterlelie.
In dit boekje kunt u informatie lezen over
de kleutergroepen van de Waterlelie.
Wij hopen dat u het boekje met interesse
en plezier leest en dat u zich samen met uw
kind snel thuis zult voelen op De
Waterlelie.
Een fijne schooltijd toegewenst!
Het team van de Waterlelie

CBS De Waterlelie
Laantje van Salland 32
2548 NP Den Haag
070-3099730 (tel)
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Praktisch ABC
Bibliotheekbezoek:
Ongeveer één keer in de 6 weken wordt er
een ouder gevraagd om naar de
bibliotheek aan de Laan van Wateringse
Veld te gaan om boeken te ruilen. Elke 6
weken hebben we andere boeken in de
klas. Dit ter bevordering van het
leesonderwijs.

CKV
Op een vast moment in de week wordt er
door de hele school culturele en
kunstzinnige vorming gegeven; tekenen
muziek, handvaardigheid, dans,
poppenspel en drama.

Buitenspelen
Elke dag speelt uw kind 2 x 3 kwartier
buiten. Er is voldoende buitenspeelgoed
zoals fietsen, karren, ballen

Cito-toetsen
In groep 2 worden er 2 Cito toetsen bij uw
kind afgenomen (Taal voor kleuters en
Rekenen voor kleuters). Dat gebeurt in
januari. Deze toetsen zijn instrumenten
om de vorderingen van uw kind in kaart te
brengen. Waar nodig wordt extra hulp
geboden. Soms wordt er ook een
(groeps)handelingsplan opgesteld en
uitgevoerd. Dit extra oefenen kan zowel in
als buiten de klas gebeuren.

Contacten
U kunt natuurlijk altijd met uw vragen
terecht bij de leerkracht. Stel uw vragen bij
voorkeur niet onder schooltijd. Wanneer u
wat langer met ons wilt praten (of wij met
u), dan wordt er een afspraak gemaakt. In
februari en juni vinden de ouderavonden
(10-minuten-gesprekken) plaats. Voor
leerlingen die extra hulp hebben gekregen
in de groep, zijn er in november
10-minutengesprekken.
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Gymnastiek
Wij gymmen twee keer per week in het
speellokaal. Op dinsdag worden deze
lessen gegeven door onze gymmeester. Op
donderdag geven de leerkrachten deze
lessen
zelf
a.h.v.
de
methode
Bewegingsonderwijs in het speellokaal.
Alle kinderen nemen gymkleding (bv.
broek, shirt of gympakje) en gymschoenen
mee in een tasje. De kinderen worden
gestimuleerd om zich zelf aan- en uit te
kleden. Geef uw kind daarom makkelijke
kleding aan op deze dag!

Digibord
In elke klas hangt een digitaal schoolbord,
dat wordt ingezet tijdens de
kringmomenten en de speel-werklessen.
De kinderen kunnen educatieve spelletjes
spelen waarmee de doelen van rekenen
en taal geoefend worden. Daarnaast
worden er schooltv uitzendingen op
gekeken zoals ‘huisje, boompje, beestje’
en Koekeloere.
Eerste schooldag
De eerste schooldag kan vaak spannend
zijn voor kind en/of ouder. U komt samen
met uw kind de klas in en zoekt naar zijn of
haar stoeltje. Maak het afscheid nemen
niet te lang; dat is makkelijker voor uw
kind.
Festiviteiten
In de loop van het jaar hebben wij op
school en in de klas een aantal vaste
festiviteiten, zoals: het Sinterklaasfeest, de
Kerst- en Paasviering, sportdag, juffendag,
schoolreis etc. U krijgt voor al deze zaken
ruim op tijd de benodigde informatie. Bij
sommige activiteiten wordt er om uw hulp
gevraagd.

Informatieavond
In de tweede schoolweek van het nieuwe
schooljaar vindt er een informatieavond
plaats. Op deze avond zal de leerkracht het
een en ander vertellen over de regels en
gewoonten in de klas, maar ook van de
school. Daarnaast kunt u kennismaken met
de leerkracht en met de andere ouders.
Ook is er volop de gelegenheid om vragen
te stellen.
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Intakegesprek
Wanneer uw kind een maand op school zit,
wordt u uitgenodigd voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek is er ook de
mogelijkheid
om
eventuele
bijzonderheden te bespreken of misschien
extra informatie aan de leerkracht door te
geven.
Inzichtelijk
De leervorderingen van uw kind worden
goed bijgehouden d.m.v. observaties en
toetsen. We gebruiken hiervoor o.a.
‘Inzichtelijk’. Per maand komen er doelen
aan de orde waar een kind aan moet
voldoen. De doelen op het gebied van
mondelinge taalvaardigheid, motoriek,
beginnende geletterdheid en gecijferdheid
zijn verdeeld over de maanden van het
schooljaar. Ook worden de doelen
gedurende het schooljaar regelmatig
herhaald. Herhalen, inoefenen en
verdiepen zijn belangrijke voorwaarden
om echt te leren. Elke maand houdt de
leerkracht de vorderingen van uw kind bij.
De resultaten worden besproken tijdens
de 10- minutengesprekken.
Leerplicht
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en mag
er (bijna) niet meer verzuimd worden.
Regelmatig naar school gaan is belangrijk
voor uw kind. Wilt u uw kind buiten
schoolvakanties thuis houden, dan moet
dit (met een geldige reden) worden
aangevraagd.
Verlofformulieren
zijn
verkrijgbaar via de website of bij de
administratie. Hoewel de leerplicht voor 4jarigen nog niet geldt, vinden wij het wel
belangrijk dat uw 4-jarige kind zo snel
mogelijk regelmatig naar school gaat.

Luizencontrole
In de eerste week na elke vakantie worden
de kinderen gecontroleerd op hoofdluis
door de ‘luizenouders’. Hiermee gaan wij
hoofdluis preventief tegen. Mocht er
hoofdluis
bij
uw
kind
worden
geconstateerd, dan wordt er direct contact
met u opgenomen en krijgen alle kinderen
in de klas een brief thuis.
Mededelingenbord
Naast de deur van de klas hangt een
prikbord met daarop de mededelingen. Kijk
hier regelmatig even op. U vindt hier
intekenlijsten voor activiteiten, oproepen
voor materialen die we op school kunnen
gebruiken etc.
Daarnaast gebruiken de leerkrachten ook
de email en klasbord voor mededelingen.

Met sprongen vooruit“Met sprongen
vooruit”
is
een
rekenprogramma
(boordevol rekenspelletjes) die in de
groepen 1-2 wordt gebruikt. De activiteiten
uit het spellenboek zijn gericht op de drie
domeinen: tellen-en-rekenen, meetkunde
en meten. Deze drie domeinen komen
afzonderlijk en in relatie tot elkaar aan de
orde.
Bij tellen-en-rekenen horen
activiteiten die tot doel hebben dat
kinderen de telrij kunnen opzeggen,
kunnen werken met telbare hoeveelheden,
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erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2,
splitsingen tot 6 kunnen maken en getal
symbolen kunnen herkennen en deze
ordenen
en
koppelen
aan
hoeveelheden. Meten heeft betrekking op
ordenen, vergelijken en afpassen van
lengte, inhoud, gewicht en oppervlakte.
Ook tijd is een grootheid die tot meten
behoort. Bij meetkunde staan activiteiten
centraal die oriënteren, construeren en/of
opereren met vormen en figuren tot doel
hebben. De kinderen maken d.mv. dit
rekenprogramma
kennis
met
alle
benodigde kennis die zij nodig hebben om
in groep 3 een vliegende start te kunnen
maken.
MijnSchoolinfo:
MijnSchoolinfo
is
het
oudercommunicatieplatform
van
de
school. Via dit platform wordt informatie
gedeeld die belangrijk is voor uw kind en u,
zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, planning
van de ouderavonden, mededelingen van
de leerkracht en u kunt de leerkrachten
een bericht sturen.
In de eerste weken dat uw kind op school is
ontvangt u van school een koppelcode of
activatiemail. Wanneer u een eerste keer
bent aangemeld kunt u inloggen via de
website
van
mijnschoolinfo
(www.mijnschoolinfo.nl) of via de
Mijnscholinfo App.
Techniek in de basisschool
Op school hebben wij “het ontdekkasteel”.
In het ontdekkasteel zitten activiteiten die
de kinderen (van groep 1 t/m groep 8)
uitnodigen met techniek aan de slag te
gaan. Daarnaast werken de kinderen in de
klas met de B-bot, waarmee zij de
beginselen van het programmeren
ontdekken.

Ouderhulp
Voor bepaalde activiteiten vragen wij uw
hulp. Meestal
is dat via een
inschrijfformulier op het prikbord bij de
klas of via Mijnschoolinfo, soms vraagt de
leerkracht het rechtstreeks aan u. Wij zijn
blij met uw hulp (sommige activiteiten
gaan niet door zonder extra hulp van
ouders), en ook voor uw kind is het leuk,
wanneer papa of mama komt helpen.
Overblijven
Onze school biedt de mogelijkheid om u uw
kind te laten overblijven. Per klas is er een
overblijfleidster, die tussen de middag
samen met de kinderen eet. Om 11.45 gaan
de kinderen eerst eten en om 12.25 uur
buiten spelen. Daarna gaan ze met de
overblijfleidster naar de klas terug. Het
inschrijfformulier m.b.t. het overblijven
kunt u vinden op de website of kunt u
ophalen bij de administratie.
Pauze
Halverwege de ochtend eten en drinken we
iets in de kring. Geef uw kind, in een eigen
tas/rugzakje, een gezond tussendoortje
mee. Te denken valt aan: fruit, een
boterham, crackers, komkommer enz.
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Schoolmelk
Melk is lekker en gezond! En melk is ook bij
ons op school te verkrijgen, voor in de
ochtendpauze of voor bij het overblijven. U
kunt de halfvolle melk bestellen op de
website van Campina: www.schoolmelk.nl.
Schooltijden:
De schooltijden op de Waterlelie zijn voor
de kleutergroepen:
’s Morgens van 08.30 - 11.45 uur
(woensdag 12.15 uur)
‘s Middags van 13.00 – 15.00 uur
’s Morgens gaat de deur om 08.20 uur
open.
‘s Middags om 12.55 uur.
We beginnen om 8.30 uur en om 13.00
uur, dus zorg dat u op tijd bent! Op
woensdagmiddag is er geen school.

Speelgoed
Voor kinderen is het natuurlijk ontzettend
leuk om speelgoed van thuis mee te
nemen. Helaas is uit ervaring gebleken, dat
dit wel eens voor problemen zorgt. Het
speelgoed raakt kwijt of gaat kapot. Wilt u,
als ouder, ervoor zorgen dat uw kind niet
dagelijks speelgoed mee naar school
neemt? Er is op school genoeg materiaal
om mee te spelen.

Speel/werkles
Zowel ’s ochtend als ’s middags is er een
speel-werk les. De kinderen kiezen, n.a.v.
het Arbeid naar Keuzebord waar zij willen
spelen of werken. Ieder kind heeft zijn of
haar eigen pictogram. De kinderen kunnen
spelen in de diverse hoeken: bouwhoek,
poppenhoek,
leeshoek,
rekenhoek,
letterhoek, kunnen aan de slag met
gezelschapsspelletjes of zich bezig houden
met knutselactiviteiten die gerelateerd zijn
aan een thema. Ook wordt er onder een
speel-werkles tijd gemaakt om extra hulp
begeleiding/ RT in de klas te geven aan
kinderen die dit nodig hebben.
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Tijdens het spelen en werken gaan de
kinderen ook aan de slag met het
ontwikkelingsmateriaal uit de kast.
Groep 2 heeft een materialenboekje
waarin ‘verplichte’ spelletjes staan op het
gebied
van
rekenen, taal, motoriek, tast, visuele
waarneming etc. Daarnaast hebben ze een
letterschrift.
Thema’s
Wij werken elke 6 weken aan een thema.
Alle doelen en werkjes worden
vormgegeven rondom dit thema. Zo leren
de kinderen al spelend.

Uitstapjes
Aan het eind van het schooljaar gaan de
kinderen op schoolreis. Dit is voor alle
kinderen altijd weer een heel grote
belevenis. Daarnaast wordt (gekoppeld aan
een project of thema) af en toe een
uitstapje gemaakt naar bijvoorbeeld de
kinderboerderij.
Verjaardag
Als uw kind jarig is mag dat op school
gevierd worden. Er wordt voor de jarige
gezongen. Daarna volgt vaak de traktatie
(iets kleins en gezonds!). Tevens mag de
jarige de klassen rond. De verjaardagen
van kinderen die 4 worden, worden niet
op school gevierd.
Website:
Op de website www.cbsdewaterlelie.nl
staan veel nieuwtjes en gebeurtenissen
van de school beschreven. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van Klasbord.
Van de leerkracht krijgt u hierover meer
info.
Zelfstandigheid
Stimuleer uw kind zoveel mogelijk om zich
zelfstandig aan- en uit te kleden. Het helpt
een kind als het makkelijk te hanteren
kleding aan heeft. Verder wordt er
verwacht dat uw kind zelfstandig naar het
toilet kan. Voor kinderen, die nog vaak een
‘ongelukje’ hebben, is het handig om een
setje schone kleren mee te geven.
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Ziek zijn
Stelt u bij ziekte van uw kind of andere
verhinderingen de school daarvan op de
hoogte vóór schooltijd. Dit kan telefonisch,
maar ook via de website. Wanneer uw kind
een bezoekje moet brengen aan de dokter
of tandarts, dit ook graag even vooraf aan
de leerkracht doorgeven.

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk
altijd bij de desbetreffende leerkracht
terecht!
Wij wensen u en uw kind
een leerzame en prettige schooltijd toe!
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