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Voor het eerst naar “De Opslach”
Hierbij ontvangt u van ons het informatieboekje voor groep 1 en 2 van onze school. Door middel van dit boekje willen
wij u als ouders /verzorgers wegwijs maken in de kleutergroep van onze school.
Voor de eerste keer naar school gaan is leuk maar ook erg spannend, zowel voor uw kind als voor u. Er zijn
vaak veel vragen. Wij hopen dat wanneer u dit boekje heeft gelezen er al veel beantwoord zijn.
Voor ouders/verzorgers die al een kind op onze school hebben, is deze informatie vaak ook nog erg handig want er
verandert jaarlijks zoveel in onderwijsland.
Wij hopen dat u dit informatieboekje met plezier zult lezen en dat u nieuwsgierig bent geworden naar onze school.
In dit informatieboekje wordt de term ouders gebruikt voor zowel ouders als verzorgers.

Informatie over de andere groepen en onze school kunt u vinden op onze website: www.obsdeopslach.nl
Hier is ook de schoolgids te vinden, op verzoek kunt u een papieren versie krijgen.
Heeft u verder vragen, schroom dan niet om contact op te nemen of na schooltijd even binnen te lopen.

Met vriendelijke groet,
Juf Paula de Boer
Juf Regina Postma
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De eerste weken op school...
Voordat uw kind 4 jaar wordt en naar onze school gaat, maken u en uw kind
eerst kennis met de leerkracht(en) van de groep.
Tijdens de kennismaking stelt de leerkracht aan de hand van een intakelijst vragen aan u als ouder om zo een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Dit
zijn vragen rond de interesses, ontwikkeling en zelfstandigheid van uw kind.

Vervolgens ontvangt u het inschrijfformulier en een leuke welkom attentie. Samen met u plant de juf een aantal
dagdelen voor het zogenaamde proefdraaien. Voordat uw kind echt op school komt, mag hij/zij eerst een aantal
dagdelen meedraaien., wij noemen dat, proefdraaien. Deze periode is om te wennen aan de nieuwe situatie en er
is ook de mogelijkheid dat de ouder eerst nog even aanwezig blijft in de klas. Wij denken dat de overgang van thuis
naar school zo soepel verloopt en hopen natuurlijk dat uw kind zich snel thuis zal voelen ons in de klas.

Uiteraard is er tijdens de eerste schoolmomenten steeds even een extra terugkoppeling van de leerkracht naar de
ouder/verzorger over hoe de dag is gegaan. De eerste zes weken schrijft de leerkracht zo veel mogelijk op over de
eerste indrukken van uw kind. Dit wordt gedaan met behulp van observatielijsten. De bevindingen hiervan worden
na deze periode met u besproken.
Het kan zijn dat uw kind door de vele indrukken erg moe is. Het ene kind kan al hele dagen naar school, een ander
heeft eerst genoeg aan alleen de ochtend. In overleg is het altijd mogelijk naar passend ritme te zoeken.
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Hoe ziet een schooldag eruit?
 ‘s Morgens vanaf 8:20 uur hebben we een inloopmoment. U kunt uw kind dan in de klas brengen en natuurlijk even
rondkijken in de klas. U kunt zo een idee krijgen waar de kinderen mee bezig zijn, bijvoorbeeld met welk thema of
welke ontwikkeling.
 Bij binnenkomst hangen de kinderen hun jas aan hun eigen kapstok. Het zou fijn zijn wanneer uw kind de jas zelf aan
en uit kan doen. De tas leggen ze in de daarvoor bestemde tassenbak in de klas. De beker voor het fruiteten wordt
op het aanrecht gezet, zodat er eventueel niets in de tas kan lekken.
 Als de kinderen in de klas komen, gaan ze in de kring zitten en kiezen een boekje uit de boekenkast die dicht bij de
kring staat. Op dinsdag en donderdag is er inloop met ontwikkelingsmateriaal en dan mogen de kinderen bij de tafel
werken met de verschillende materialen die klaar staan.
 In de klas hangt een planbord. Op dit bord is onder andere te zien wie de hulpjes van juf zijn. Dit is natuurlijk een erg
belangrijke taak voor kleuters! De hulpjes zitten namelijk die dag naast de juf en mogen allemaal taakjes doen, waaronder de fruittassen uitdelen, maar ook als eerste een activiteit kiezen voor de werkles.
 Als de bel is gegaan, gaan we verder in de kring met een kringactiviteit. Dit zijn taalactiviteiten (voorlezen, taalspelletjes, voeren van gesprekken), rekenactiviteiten (diverse tel– en cijferspelletjes) of aandacht voor sociaal emotionele
ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de kinderen dan zoveel mogelijk naar elkaar luisteren.
 Na de kring begint de werkles. Op het kiesbord kunnen de kinderen zien uit welke activiteiten ze mogen kiezen. Als
iedereen zijn keuze heeft gemaakt, begint de werkles. Tijdens deze les observeert en begeleidt juf de kinderen. Ook
werkt juf tijdens de werkles met kinderen in de kleine kring. Hierin worden vaak extra activiteiten gedaan rond taal
en rekenen.
 Na de werkles gaan de kinderen in de kring voor het fruitmoment. Vooraf aan het fruiteten zingen ze een fruitliedje. Na dit pauzemoment gaan de kinderen lekker naar buiten om te bewegen!
 Op vaste momenten en bij slecht weer hebben de kinderen gymnastiek in het gymlokaal. De kinderen gymmen in
gymkleding en dragen gymschoenen. De gymschoenen hebben een vaste plek op school, nl. aan de kapstok bij de
jas.
 De gymkleding en gymschoenen blijven op school zodat deze te allen tijde gebruikt kunnen worden. Graag even de
naam op de gymtas en in de gymschoenen schrijven.
 Na het buitenspelen, sluiten we de ochtend af in de kring. Het is dan 12.00 uur. De kinderen gaan met de juf mee
naar binnen. Van 12:00 uur tot 12:30 uur gaan we met elkaar brood eten in de klas.
 Rond 12:30 uur begint de middag met een kringactiviteit, gevolgd
door werken met ontwikkelingsmateriaal of een bewegingsles.
 De middag sluiten we af in de kring en om 14:05 uur zit de dag erop
voor de kinderen.
 Om 14:05 uur haalt u uw kind van school. We zien heel erg graag dat
u wacht op het schoolplein, binnen het hek. Natuurlijk kunt u ook na
schooltijd nog even een kijkje nemen in de klas of een praatje maken
met juf.
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Wat leert mijn kind op “De Opslach”?
In de kleuterklas ontwikkelen de kinderen zich op verschillende gebieden.


Iedere dag doen we na de inloop een kringactiviteit om de taalontwikkeling te stimuleren. De kinderen leren belangstelling voor elkaar te
hebben. luisteren naar elkaar en praten met elkaar. Zo wordt o.a. de
woordenschat uitgebreid en leren ze zich te uiten, ervaringen uit te
delen en op elkaar te reageren.
De talige hoek (luisteroefeningen, boeken, stempels e.d.) stimuleert
deze ontwikkeling nog eens extra.



Tijdens de werkles kunnen de kinderen op hun eigen niveau werken
met de verschillende ontwikkelingsmaterialen. Zo kunnen ze werken met: lotto’s, puzzels, blokken, creatieve
materialen, enz. In groep 2 wordt hieraan steeds bewuster gewerkt. Vanuit de doelen die we stellen, kiezen we
een thema dat zoveel mogelijk aansluit bij dat wat de kinderen op dat ogenblik bezighoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de seizoenen, sprookjes, de boerderij of post. Maar ook komen feesten als Sinterklaas, Kerst en
Pasen aan bod.



Het bewegingsonderwijs neemt in de onderbouw een belangrijke plaats in. We proberen aan de bewegingsdrang van de kinderen tegemoet te komen door middel van gymlessen, spellessen en het bewegen op muziek.
Deze onderdelen zijn erg belangrijk voor de motoriek van het kind. Spelenderwijs leren ze hun eigen lichaam
beheersen. De ongedwongen sfeer tijdens de spellessen bevordert de sociale omgang met elkaar. Als het mooi
weer is, geven wij deze lessen buiten op het schoolplein.



Er is eveneens aandacht voor muzikale vorming. In een gezellige sfeer worden liedjes aangeleerd en andere
oefeningen gedaan met stem, gehoor en gevoel om zo o.a. maat en ritme te ontwikkelen. Het is hierbij van
groot belang dat de kinderen plezier beleven aan het maken van muziek. Natuurlijk krijgen ook andere expressieonderdelen ruimschoots aandacht. Denk aan: tekenen, handvaardigheid, poppenspel en toneelspel.



Er zijn in de kleutergroepen ook computeractiviteiten die aansluiten bij de activiteiten van dat moment.
De kinderen kunnen tijdens de werkles op de computer werken.

Alle leerdoelen in de kleuterklas vinden plaats rond een thema. Een thema duurt meestal een aantal weken. De hoeken zijn hierop aangepast. De activiteiten die wij doen, staan ook allemaal in het teken van het thema. Een thema
kan iets zijn wat op het moment in de belangstelling staat of een algemeen onderwerp. Het kan ook zijn dat de hele
school aan hetzelfde thema werkt.
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Wanneer naar groep 2...
Aan het eind van groep 1 bekijken wij welke kinderen naar groep 2
gaan. Meestal stromen de kinderen gewoon door naar de volgende
groep. Soms is het in het belang van het kind om langer te “kleuteren”.

Bij de kinderen die in oktober, november en december op school zijn
gekomen, bekijken wat het beste is voor het kind. of een verlenging
van groep 1 of doorstroom naar groep 2 goed is voor het kind. Deze
groep leerlingen valt namelijk onder de zogenoemde “vroege leerlingen” en heeft de mogelijkheid eerder naar
groep 2 door te stromen. Er wordt door de leerkrachten, intern begeleider en ouders gekeken wat de beste beslissing is. Altijd staat het belang van het kind voorop! Observaties van de leerkracht, scores van de CITO toetsen en
resultaten van observatielijsten omtrent Sociaal Emotionele Ontwikkeling worden meegenomen in het besluit.
Het definitieve besluit wordt genomen door de schoolleiding na overleg met de leerkrachten, intern begeleiders en
de ouders van het kind.

Groep 2 is anders dan groep 1; al is de scheiding in de praktijk vaak minder duidelijk zichtbaar.
In groep 2 gaan de kinderen steeds meer bezig met voorbereidende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Dit is voor de
meeste kinderen ook de gevoelige periode en zo pikken ze het extra snel op. De activiteiten worden spelenderwijs
gedaan met spelletjes, concreet materiaal, bewegingsspelletjes, enz.
Omdat sommige kinderen eerder of later in deze gevoelige periode zijn, is er nooit een hele duidelijke grens aan te
geven in de groep. Zo kunnen kinderen uit groep 1 die er aan toe zijn, ook meedoen met de activiteiten van groep 2.
Kinderen uit groep 2 die nog niet toe zijn aan deze voorbereidende activiteiten, kunnen juist even een stapje terug
nemen. Het uitgangspunt is altijd uw kind en daar wordt het aanbod op aangepast.
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Regels op school...
Om goed met elkaar om te kunnen gaan zijn er door de hele school een aantal regels opgesteld. Deze hangen bij de
hoofdingang. Maar er zijn ook regeltjes voor in de klas. Regeltjes van hoe we met elkaar omgaan. Want dan hebben we
het samen leuk.
Met de kleuters in groep 1 en 2 is afgesproken dat we:


proberen naar elkaar te luisteren



in de kring zoveel mogelijk op het stoeltje blijven zitten



bij het naar buiten gaan of naar het gymlokaal netjes in de rij lopen



als we met onze werkjes stoppen het weer opruimen in de kast



Proberen samen te delen van onze spullen



Proberen rustig te lopen in de school, op het plein mogen we rennen



Voorzichtig zijn met onze spullen
Als de kleuter naar de wc gaat dan zet hij/zij een knuffel op zijn/haar stoeltje. Deze knuffel
staat op de kast in de klas. Staat de knuffel niet op de kast dan moet de kleuter nog even
wachten want dan is er iemand anders naar de wc. Moet het heel erg nodig (dat ziet juf
meteen) dan mag het natuurlijk meteen naar de wc gaan. We vinden het belangrijk dat de
kinderen na een wc-bezoek de handen wassen.
Wij stellen op prijs dat de kinderen zindelijk zijn als ze op school komen. Wij vragen de
ouders dan ook dit goed te oefenen. Officieel mogen wij kinderen weigeren die niet zindelijk zijn maar zo streng willen wij niet zijn. Als het door omstandigheden nog niet helemaal
lukt, helpen wij natuurlijk een handje mee.

Samenwerking met de scholen van onderwijsteam 7
OBS de Opslach is één van de 4 scholen van onderwijsteam 7 van Gearhing. De andere zijn, OBS de Stjelp in Baard, OBS
It Bynt in Winsum en SBS de Romte in Itens. De scholen staan onder leiding van een directeur.
Binnen dit onderwijsteam zijn meerdere samenwerkingsinitiatieven. Er worden gezamenlijke cursussen en uitwisselingen gehouden met deze scholen. Het doel is van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten.
Maar er wordt op verschillenden momenten in een schooljaar ook samengewerkt met CBS It Fûnemint.
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Goed om te weten...

Algemen

e inform

atie...

Schooltijden:
Maandag

8.25 - 14.05 uur

Dinsdag

8.25 - 14.05 uur

Woensdag

8.25 - 14.05 uur

Donderdag

8.25 - 14.05 uur

Vrijdag

8.25 - 14.05 uur

Adresgegevens:
Walperterwei 14C, 8731 CD Wommels. Telefoonnummer: 0515 331844. Mailadres: obsdeopslach@gearhing.net
Omdat de leerkrachten zich zoveel mogelijk bezighouden met het lesgeven, nemen ze de vaste telefoon niet
op tijdens de schooluren. Mochten er dringende zaken zijn die niet tot na schooltijd kunnen wachten, dan is de
school bereikbaar via een mobiel nummer. Dit noodnummer wordt genoemd op de voicemail van het vaste telefoonnummer.
Directie:
Tevens is het mogelijk in gesprek te gaan met de directie, Feikje Toering.
Ze is per direct te bereiken op haar mobiel nummer: 06 10860002 of via
feikje.toering@gearhing.net
U kunt ook, indien u dat wenst, een afspraak maken.

t?
Iets kwij

Feikje Toering

Gevonden voorwerpen:
Omdat er wel eens spullen blijven liggen op school of op het schoolplein, zou het fijn zijn dat
u de spullen van uw kinderen voorziet van naam. Mocht u toch iets kwijt zijn, dan kunt u in de
bak van de gevonden voorwerpen kijken of de spullen ertussen zitten. De bak met gevonden
voorwerpen kunt u vinden in de hal.
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Inloop en informatie avond:
In de eerste periode van het schooljaar is er een inloop en informatieavond voor alle ouders. U wordt dan uitgenodigd in de klas van uw kind.
De leerkracht vertelt op deze avond o.a over de werkwijze in de klas,
over de dagelijkse gang van zaken, het verloop van de lessen en de plannen van het schooljaar.
Nieuwsbrief:
Twee keer per maand ontvangt u de nieuwsbrief via uw e-mail. Via deze
nieuwsbrief blijft u op de hoogte van verschillende activiteiten op school.
Kalender:
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een kalender waarop de belangrijkste informatie van dat schooljaar
staat vermeld. Het gaat dan om praktische zaken, zoals: vakantiedagen, vrije dagen, vieringen, adressen, enz.
Website:
De website van de school is: www.obsdeopslach.nl. Hierop staat alle informatie die van de school beschikbaar is.
Deze website is speciaal geschikt gemaakt voor gebruik op tablet en smartphone
Ouderavond:
Eén keer per schooljaar is er een ouderavond georganiseerd door en voor ouders. Deze avond is meestal in november. Op deze ouderavond brengen verschillende geledingen (Activiteitencommisie en Medezeggenschapsraad) van
de Opslach verslag uit over activiteiten en financiën van het afgelopen schooljaar. Doorgaans wordt deze avond gekoppeld aan een actueel onderwerp dat ouders/verzorgers aanspreekt.
Contactavond:
Twee keer per jaar is er voor alle groepen een contactavond. Op deze avond kunt u met de leerkracht praten over
de ontwikkeling van uw kind.
Toetsen:
Eén keer per jaar krijgen de kinderen van groep 2 een tweetal CITO boekjes. Eén op het gebied van taalontwikkeling en één voor rekenontwikkeling. We bespreken de resultaten hiervan tijdens de contactavond. Hoe wij de toetsen afnemen, leggen we uit tijdens de inloop- en informatieavond aan het begin van het schooljaar.
Rapport:
Uw kind krijgt in groep 1 en 2 aan het eind van het schooljaar een rapport mee.
Extra contact met de leerkracht:
Het is altijd mogelijk om met de leerkrachten te praten over uw kind. Zeker wanneer de ouders hier behoefte aan
hebben. Om hier de tijd voor te nemen , vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
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Ziekte..

.

Ziekte leerling:
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, kunt u dit voor schooltijd doorgeven. Dit kan telefonisch via 0515—331844. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens
schooluren ziek worden. Als uw kind op school ziek wordt, proberen we de ouders / verzorgers van het kind te bellen. Wij vragen u dan het kind van school te
komen ophalen. Wij sturen het kind nooit zelf naar huis. Ook al woont het kind
dichtbij school. Wanneer we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als de
leerling zodanig ziek is of er iets anders aan de hand is (bijv. gewond) waardoor
verzorging onmiddellijk nodig is, schakelen wij medische hulp in.
Ziekte leerkracht:
Bij ziekte van de leerkracht komt er een vervangende leerkracht. Wanneer geen invalkracht beschikbaar is, zoeken
we intern naar een oplossing. In het uiterste geval is er die dag geen les en sturen wij de kinderen naar huis.

Verlof...
Leerplichtige leeftijd:
De leerplichtige leeftijd is 5 jaar. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Uw vierjarige kleuter mag dus thuis
blijven wanneer u denkt dat het nodig is. Dit is in overleg met de leerkracht.
Verlofregeling:
Het is voor speciale gelegenheden mogelijk om buitengewoon verlof aan te vragen. Dit doet u met een daarvoor
bestemd formulier. Of via de website. De directeur beoordeelt of er een geldige reden is voor de aanvraag en geeft
akkoord voor het verlof.
Verdere informatie over verlofregeling en het aanvragen van verlof in bijzondere gevallen, kunt u lezen in de schoolgids.

Hulp van

ouders..

.

Hulpouders:
Regelmatig vragen wij ouders om te helpen bij een aantal activiteiten
op school. We zijn erg blij met deze ouderhulp! Hierdoor kunnen wij
extra activiteiten ondernemen .

13

nten...
e
m
o
m
t
Ee
Fruit:
Voor het pauzemoment nemen de kinderen fruit mee. Wanneer uw kind dit niet wil of niet genoeg heeft aan fruit,
mag een boterham ook. De kinderen nemen ook eigen drinken mee. Dit is drinken zonder prik.
Continu rooster:
Tussen de middag eten de kinderen met elkaar een broodje in de klas. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket
mee. In de gang staat een speciale bak voor de lunchpakketten. Het eten en drinken wordt in de koelkast bewaard.
De kinderen doen de lunch pakketten samen met hun ouder of oppas in de speciale bak in de gang. Het fruit wordt
in de “fruitbak” gedaan. Naast samen eten, krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen, zicht te ontspannen en
zich op te laden voor de schoolmiddag. Het pedagogisch klimaat sluit aan bij dat van de school.

Feest in

de klas!

Verjaardagen kinderen:
Verjaardagen zijn voor alle kinderen erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Uw kind mag de andere kinderen trakteren en heeft de hele dag natuurlijk een speciale
plek naast de juf. Wanneer u van het verjaardagvieren in de klas graag foto’s wilt, kunt u het
fototoestel aan de leerkracht geven. Zij zal dan enkele foto’s maken. Naast de traktatie en het
speciale plekje in de klas, is er ook een feesthoed voor de jarige. De jarige mag een mooie kaart
kiezen en iets uit de cadeautjesdoos. Iedere leerkracht zet de naam en felicitaties op de kaart.

Traktaties en dieet:
Kinderen die hun verjaardag vieren, willen graag trakteren en dat mag natuurlijk. Voor de gezondheid is het wel belangrijk een traktatie te kiezen die goed is voor de tanden. Geef dus liever geen snoep mee als traktatie. Als iedereen zich aan deze regel houdt, houden we het lekker gezond! Op internet staan ook leuke gezonde traktaties voor uw kind. Sommige kinderen
volgen om gezondheidsredenen een dieet. Het is goed dit door te geven aan de leerkracht van
uw kind. De meester en juffen willen graag op dezelfde traktatie getrakteerd worden als de
kinderen. Speciale traktaties voor de meesters en juffen zijn goed bedoeld, maar niet nodig!
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Gymschoenen:
Zoals u heeft kunnen lezen hebben de kinderen elke dag een bewegingsmoment. Er zijn momenten dat wij buiten
spelen en er zijn gymnastieklessen. Voor de gymnastieklessen hebben de kinderen gymnastiekschoenen nodig. Deze
blijven op school zodat de leerkrachten elk moment van de dag gymnastieklessen kunnen geven. Wilt u op de eerste
schooldag passende gymschoenen en gymkleding meegeven aan uw kind?
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Tot slot...

Juf Regina

Juf Paula

Juf Paula geeft les op woensdag, donderdag en
vrijdag.

Juf Regina geeft les op maandag en dinsdag.

We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld heeft gekregen van de groep waar uw kind het
komende schooljaar deel van uit zal gaan maken.
Als er onduidelijkheden zijn of u heeft nog vragen dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met
school en vragen naar juf Paula of juf Regina.

Adres & Contact:

Tel: 0515-331844
E-mail: obsdeopslach@gearhing.net
Website: www.obsdeopslach.nl
Facebook.com/OBSdeOpslach
Twitter.com/OBSdeOpslach

Schouder aan schouder...

Basisschool de Opslach
Walperterwei 14C
8731CD Wommels

‘Van Opslach tot BOPPESLACH’
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