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Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.

Leerkrachten

Leerkracht: Graciella ter Bruggen
Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
e-mail: graciella.ter.bruggen@spaarnesant.nl

Leerkracht: Gina Gallo
Aanwezig: Dinsdag
e-mail: gina.gallo@zuidwester.com

Bewegingsonderwijs

De kinderen gymmen 1x per week in de grote gymzaal. Ze gymmen in
hun ondergoed en gymschoenen. Wilt u de gymschoenen voorzien van
naam met een goede watervaste stift? Op gymdagen is het prettig als uw kind zich
makkelijk kan aan-en uitkleden. Naast de gymles in de grote zaal, zijn er spellessen in de
speelzaal.

Binnenkomst

In de gang hebben de kinderen een eigen haakje voor hun jas.
Bij binnenkomst zeggen we elkaar ‘goedemorgen’ en geven elkaar een hand. Hierdoor is
er met elk kind persoonlijk contact.
De kinderen doen zelf het tussendoortje in het karretje op de gang.

Informatiekaart

De kinderen gaan op hun eigen stoel zitten.
We verzoeken u geenspeelgoed aan uw kind mee te geven.

Voor elke groep wordt er een informatiekaart gemaakt. Hierop kunt u in een keer alle
belangrijke dingen voor het schooljaar vinden. Wie de leerkrachten zijn en hoe u ze kunt
bereiken en wat er voor deze groep belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld wat de
kinderen leren bij de verschillende vakken.

Brood en fruit eten

We vinden een goede gezondheid van de kinderen, net als u, heel belangrijk. Rond 9.45
uur eten we bij voorkeur fruit en drinken water of melk. Om 11.30 uur eten we ons brood.
Geen snoep mee.
Wilt u het fruit en brood –met drinken erbij –voorzien van een naam? De afspraak is dat
alles uit het trommeltje zoveel mogelijk op moet.

Naaldenveld

Ieder jaar kamperen de kinderen van de Zuidwester een week op het Naaldenveld. De
kleuters gaan altijd op de donderdag in deze week een dagje naar het kampeerveld. We
maken er dan een gezellige dag van in het teken van een bepaald thema. De kleuters
maken dan al kennis met het kampeerveld. Vanaf groep 3 gaan de kinderen er ook een
nachtje slapen.

Thematisch werken

Handige weetjes

•
•

•
•
•
•

Wij verwachten dat uw kind zelfstandig naar het toilet kan en zich zelfstandig kan
aan- en uitkleden.
De kinderen staan bij het naar huis gaan op een vaste plek. Kinderen mogen pas
naar huis als u of degene die uw kind ophaalt wordt gezien door de leerkracht.
Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, horen wij dit graag van
tevoren.
Wilt u de leerkracht spreken? Doet u dit dan na 14.15 uur. De leerkracht heeft
dan meestal meer tijd voor u. Het is altijd prettiger om een afspraak te maken.
Vanaf 5 jaar vieren wij de verjaardag van uw kind op school. Uw kind mag
uitdelen in de groep. U mag hierbij aanwezig zijn.
Een keer in de week is er een inloopochtend. Er liggen werkjes en spelletjes klaar
voor de kinderen, hiermee kunnen zij meteen aan de slag.
Op de website van onze school vindt u onder het kopje informatie nog wat extra
informatie over de kleuterbouw.

In de kleutergroepen werken wij met thema’s. In de klas maken we gebruik van de
methode Kleuterplein. Kinderen mogen spullen van huis meenemen voor op de
thematafel, dat past bij het thema of bij de letter van de week.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.10 uur ziekmelden via 023-5442424
of via de Social Schools app.

