
Informatie van de groepen 1 en 2:

Schooltijden:
Ma-, di-,do- en vrijdag: 8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur - 12.30 uur

We beginnen graag op tijd.

* Ongeveer 15 vrijdagen in het jaar zijn de groepen 1 en 2 vrij.
(compensatiedagen). Deze dagen kunt u vinden op de website van de school: www.
kindercampusking.nl. Hier kunt u ook de Nieuwsbrief lezen.

* Gym wordt gegeven in de speelzaal. Daar zijn geen vaste dagen en/of tijden voor.
De kinderen moeten gymschoentjes aan, liefst met klittenband of elastiek en met de
naam erop. Deze schoentjes blijven op school. Gympakjes zijn niet nodig.

* De pauzehap is om ongeveer 10.15 uur. Een klein pakje drinken of een flesje
water en een stukje fruit is voldoende.

* Om 11.30 uur gaan de leerkrachten lunchen. De overblijfkrachten nemen de groep
over en gaan om 11.45 uur met de kinderen eten. Om 12.15 uur nemen de
leerkrachten de les weer over.

* Als uw kind jarig is en zijn/haar verjaardag wil vieren, wilt u dan van tevoren
doorgeven aan de leerkracht op welke dag  het ‘feest ‘ gaat plaatsvinden. Een
verjaardag vieren we gelijk aan het begin van de ochtend (om 8.30 uur.) Het kind
krijgt een feestmuts op en een kaart van de juf. Ook mag het kind een activiteit
kiezen in de klas.
Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in eigen klas. Uiteraard iets kleins en
gezonds zonder cadeautjes erbij. Wat direct in de klas gegeten kan worden.
http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-groente-fruit/

* Als u uw kind ophaalt, wilt u dan buiten het hek wachten.

* Wij werken aan de zelfstandigheid van de kinderen. Dit betekent ook het zelf
aan-en uittrekken van jassen, het ritsen en het veters strikken. Wilt u dit thuis ook
oefenen? Ook gaan we er van uit dat kinderen zindelijk zijn als ze op school komen.

* Wij werken in de kleutergroep met de methode “Onderbouwd”. In Classroom kunt
u lezen aan welk thema wij werken. U kunt als ouder ook zelf inloggen bij deze
methode en leuke tips en lesjes zien om evt thuis te doen met uw kleuter.

* Rapportage: groep 0 krijgt geen rapport. Groep 1 en 2 krijgen twee keer een
rapport: in februari/maart en in juni.



* Aan het begin van het schooljaar houden wij startgesprekken. In november kunt u
inschrijven voor een 10 minutengesprek over de vorderingen van uw kleuter.  In
februari zijn er 10-minuten gesprekken n.a.v. het rapport. U kunt u hiervoor
inschrijven via Parro.
Uiteraard is het mogelijk om tussentijds naar uw kind(eren) te informeren.

Ouders van kinderen die vanaf januari komen krijgen een uitnodiging voor een
gesprekje (na schooltijd) in mei/juni.

* Zorg: aan school verbonden zijn, een intern begeleider (= I.B.er), Jacqueline van
den IJssel, een remedial teacher(= R.T.er), Colette Schutte en een logopediste. De
logopediste screent alleen op verzoek van de leerkracht en kan kinderen
doorverwijzen.

* Hulpouders:  Een aantal keer per jaar wordt er een beroep op u gedaan om ons te
helpen met activiteiten zoals: de knutselavond, excursies, luizencontrole etc. Na elke
vakantie vindt er een luizencontrole plaats.

* Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders en een groeps app.

* De Kindercampus King organiseert ook naschoolse workshops. 2 x per jaar (in
september en januari) start een blok activiteiten. Informatie krijgt u tijdig via de
Nieuwsbrief en is te lezen op onze website. Kinderen vanaf groep 2 kunnen zich
hiervoor inschrijven.

* Als u verlof wilt aanvragen voor uw kind, dient u dit 6 weken van te voren te doen.
Het formulier kunt u krijgen bij de leerkracht en wordt beoordeeld door de directie
van de school. De regels hiervoor staan vermeld op de website.


