Welkom

Basisschool
St. Aloysius
groep 1/2

Deze informatiefolder geeft u een kort overzicht van de
praktische zaken die voor u van belang zijn voor uw kind
in groep 1 en 2. Voor meer informatie kunt u de schoolgids
en onze website raadplegen. Mocht u nog vragen hebben,
kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Wij wensen u en uw
kind een fijn schooljaar toe!

Leerkrachten

Verjaardag
Rond de verjaardag van uw kind, mag er een (gezonde)
traktatie uitgedeeld worden in de klas. Overleg het mo• Miriam van den Bedem
ment hiervoor vooraf met de leerkracht. Jullie zijn van harm.vandenbedem@aloysius-school.nl
te uitgenodigd om dit ‘s ochtends met ons mee te vieren.
• Annalies Nieuwenhuis				
Een traktatie voor de leerkrachten mag, maar hoeft niet.
a.nieuwenhuis@aloysius-school.nl
Uitnodigingen voor feestjes worden niet op school
Jip en Janneke klas
uitgedeeld. De 4e verjaardag vieren we niet op school
Aadje Piraatje klas

• Naomi Voeten					
n.voeten@aloysius-school.nl

Kikkerklas

• Linda van Beek
l.vanbeek@aloysius-school.nl
• Claire ter Horst
c.terhorst@aloysius-school.nl

Praktische zaken

Brengen en halen
Om 8:20 uur gaan de deuren van de school open voor de
leerlingen, waarna om 8:30 uur de les begint.
Uw kind heeft een eigen kapstok waar de jas aan gehangen kan worden. De tas kan in de daarvoor
bestemde bak.
Vijf minuten voordat de school uit is, zullen de kleutergroepen aanstalten maken om naar buiten te lopen. Zo zijn wij
net iets eerder buiten dan alle andere groepen en houden
we beter overzicht. Uw kind meldt zich af bij de leerkracht.
Inloop
Op twee ochtenden in de week is er een inloopochtend. Bij
aanvang op school liggen er verschillende spelmaterialen
klaar voor de kinderen. U bent van harte welkom om tot
ongeveer 8.45 mee te spelen.
Eten en drinken
Halverwege de ochtend en tijdens de lunch eten en drinken de leerlingen samen in de klas. Wij zien graag dat de
kinderen gezond eten en drinken mee naar school krijgen.

10 minuten gesprekken
In het jaarrooster staan altijd 10-minuten gesprekken
gepland. Deze gaan over de ontwikkelingen van uw kind.
Zijn er eerder vragen of zorgen die gedeeld moeten worden, kom gerust eerder om een gesprek te plannen.
Rapport
Per schooljaar krijgen de
kinderen twee keer een
rapport.
Wij volgen de ontwikkelingen van de kinderen via
Bosos. Kinderen uit groep
2 ontvangen hiervan een
uitdraai als rapport. Groep 1 ontvangt foto’s van de afgelopen periode.
Parro
We werken met een communicatiemiddel genaamd Parro.
Via deze app communiceren wij met elkaar. Het
ziekmelden van uw kind kunt u ook via Parro doen.
Met vragen kunt u contact opnemen met onze collega
Joëlle Brouwer.
Zelfredzaamheid
Wij besteden op school veel tijd aan zelfredzaamheid. Het
is fijn als u ons daarbij helpt. Denk aan het oefenen met
schoenen aantrekken, veters strikken, de beker opendraaien en het zelf kunnen verschonen na een ongelukje.
Huisbezoek
Na ongeveer 6 weken komt de leerkracht graag op huisbezoek om nader kennis te maken.

Kring

Dagelijks zitten de kinderen op meerdere momenten van
de dag in de kring. De leerkrachten zorgen voor voldoende afwisseling in luisteren, praten, bewegen en stilzitten.
Zo leren alle kinderen op speelse wijze van en met elkaar.

Werkles

Vaak aansluitend op de kring gaan de kinderen aan de
slag in de werkles. Tijdens deze werkles zijn alle kinderen
in kleine groepjes met verschillende activiteiten bezig. De
kinderen leren zo veel mogelijk spelenderwijs.

Buiten spelen

Iedere dag wordt er buiten gespeeld. Vaak meerdere keren. De kinderen spelen samen met kinderen uit de andere kleutergroepen. Er is allerlei speelmateriaal aanwezig,
ook voor in de zandbak.

Vreedzaam

We willen dat de school een veilige en prettige omgeving
is voor de kinderen. Kinderen moeten zich gewaardeerd
voelen en dat kun je bereiken door ze meer verantwoordelijkheid te geven. Aan deze verantwoordelijkheid wordt
door de methode Vreedzaam veel aandacht besteed. Bij
de kleuters wordt hier speels aandacht aan gegeven met
behulp van de handpoppen “Aap en Tijger”.

Cultuur educatie

Janine Slot verzorgt in elke klas een aantal keer project
dagen per jaar om kunst en cultuur in de klas en de school
aanwezig te maken. Soms hebben we wel eens uw hulp
nodig om te begeleiden of om ons ergens heen te brengen. Dit zal via de Parro app op eenvoudige wijze gecommuniceerd en georganiseerd worden. De muzieklessen
worden verzorgd door Claire ter Horst.

Gym

Zeker één keer per week gaan de kleutergroepen gymmen. Ze dragen hierbij hun eigen gymschoenen, voorzien
van naam, die in een tasje van school aan de kapstok
bewaard worden. Ze gymmen in hun eigen kleding, maar
dikke truien en vesten mogen ze uiteraard uittrekken.
Tijdens de gymlessen gaan de kinderen onder andere
klimmen, klauteren, balanceren, springen, rollen met de
bal, tikkertje spelen en bewegen op muziek.

Minitrip/schoolreisje

In de groepen 1-4 gaan we elk jaar met de bus op schoolreisje.

Zorg

De intern begeleider van onze school is Anneke Pietersen.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken.
Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ze voert ook gesprekken met ouders en leerkracht
over het kind.

Contactpersonen

Intern begeleider: Anneke Pietersen
a.pietersen@aloysius-school.nl
aanwezig: maandag t/m donderdag
Administratief medewerkster: Sylvia van Dijk
s.vandijk@aloysius-school.nl
aanwezig: maandag- t/m donderdagochtend en eerste
deel van de middag.
Directeur: Bettie van Noorloos
(b.vannoorloos@aloysius-school.nl)
aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en woensdag of
vrijdag.
Aanspreekpunt bij afwezigheid: Anneke Pietersen.

Contactgegevens

Kerkstraat 32, 3741AK, Baarn
035-5412641
info@aloysius-school.nl
www.aloysius-school.nl

