Informatiebrief groep 2
Geachte ouder(s), verzorger(s)
Welkom bij een nieuw schooljaar van de RSV en vooral een warm welkom in groep 2.
Via dit schrijven willen we u een indruk geven van hoe de dagen verlopen in groep 2, hoe we de
ontwikkeling van uw kind volgen en daarnaast komen er ook een aantal praktische zaken aan bod.
Dagverloop
Elke ochtend starten we met elkaar in de kring. We nemen de namenlijst door, we bespreken de
dagen van de week, de dagritmekaarten en ook de kalender.
Verdere kring activiteiten:
- Voorlezen
- Taalactiviteiten
Een van de taalactiviteiten is het aanleren van letters. Als u thuis met letters bezig bent, is het fijn om
dit te doen zoals we dat ook op school doen. Het is hierbij belangrijk dat de klank a niet uitgesproken
wordt als (aa), maar als (a), zoals in het woord ‘bah’. Dit geldt ook voor de andere klanken, dit is de
fonetische manier van uitspreken. Een ander voorbeeld is de 's’, die uitgesproken wordt als 'sssss’.
- Rekenactiviteiten
- Muziek
- Engels
- Overige activiteiten die bij het thema horen
Na de kringactiviteiten gaan we drinken en een pauzehapje eten.
De kinderen mogen een fles met pop-up tuit of een pakje drinken meenemen. Gelieve geen beker met
schroefdeksel. We eten er een hapje of wat gesneden fruit bij. Wilt u dit in een apart doosje in de tas
doen, niet in de lunchtrommel.
Werkles
De werkles bestaat uit een aantal verplichte onderdelen, behorende bij het thema, zoals een
knutselwerkje, een letterblad, een specifiek werkje uit de kast, thematafel, kralenplank, computer,
leerspel, verfbord, digibord.
Verder kan er vrij gekozen worden op het kiesbord, zoals de huishoek, bouwhoek, een puzzel,
zandtafel, leeshoek, constructiehoek, tekenen, krijtbord, poppenhuis, kleien, werkje uit de kast.
Gymnastiek
We kunnen 4 dagen in de week naar het speellokaal, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op
dinsdag en woensdag hebben we spellessen of dansante vorming, op donderdag en vrijdag gebruiken
we de grote klim- en klautermaterialen in de les.
Het RSV tenue is verplicht, dit worden gedurende het schooljaar op verschillende momenten verkocht.
U wordt hierover bericht via de e-mail.
Gymschoenen en tassen dient u zelf aan te schaffen. Geschikte gymschoenen zijn stoffen schoenen
met klittenband, zodat er goed geklommen en geklauterd kan worden. Ook extra sokken in de gymtas.
Graag een kleine, stoffen gymtas die goed te sluiten is, zodat de gymspullen er niet uit kunnen vallen.
Wilt u alles voorzien van naam; het shirt, het broekje, de schoenen en ook de tas.
Voor iedere vakantie gaan de gymkleren mee naar huis om te wassen, graag controleren of de
schoenen nog passen.
Buitenspelen
De kinderen spelen bij goed weer 2x per dag buiten op het kleuterplein. Dit is 1 keer met de eigen
groep en 1 keer na de lunch met de andere groep 2. We spelen met allerlei materialen: fietsen en
karren, constructiemateriaal, touwen, servies, kleden, skippyballen en bij mooi weer gaat de zandbak
open. Op het plein kan het koud zijn, geef op tijd handschoenen en een goede jas mee.
Lunch
Voor de lunch wordt de tafel gedekt met een servet van thuis. Geeft u dus op maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag een servet aan uw kind mee. Kinderen eten eerst hun brood, dan nemen ze
hun drinken en daarna mag er ook nog fruit gegeten worden.
Geen koek of snoep bij de lunch.
Naar huis
Wilt u aan de leerkracht doorgeven op welke dagen uw kind naar de BSO gaat en ook naar welke
BSO? Dit kunt u doorgeven middels een briefje in de broodtrommel. Bij wijzigingen in dagen of als uw
kind ergens anders heen gaat die dag, horen wij dit graag.
Ontwikkeling van het kind
Bosos
Bosos is een leerlingvolgsysteem voor kleuters. Via dit systeem kijken we naar taal en rekenen en ook
naar andere ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan motorische-, sociale-, emotionele-, cognitieveontwikkeling, de zelfredzaamheid, werkhouding en tempo, etc.
Praktische zaken
BSO/Allergieën
Wilt u zo spoedig mogelijk uw kind een briefje meegeven met informatie over eventuele allergie e/o de
dagen waarop het kind naar de BSO gaat en welke BSO dat dan is.
Verjaardag
Ik hoor graag wanneer uw kind zijn of haar verjaardag viert. Een kind mag trakteren in de klas, we
dringen aan op een verpakte, bescheiden traktatie. Uitnodigingen voor feestjes mogen niet in de klas
of de school uitgedeeld worden.
Plastic tas
Wij verzoeken u vriendelijk om standaard een plastic tas van AH formaat met naam in de rugzak van
uw kind te doen. Hier geven we aan het einde van een themaperiode de werkjes in mee naar huis.
Schoeisel
Wanneer uw kind nog geen veters kan strikken, doet u uw kind dan vooral geen schoenen met veters
aan. Wanneer uw kind op regenlaarzen naar school komt, is het voor uw kind fijn om deze op school
te kunnen wisselen voor sloffen.
Afwezigheid
Indien uw kind ziek is of een niet naar school komt, meldt u dit dan voor schooltijd bij de administratie.
U kunt bellen vanaf 8:15 uur.

Met een vriendelijke groet,
Mevrouw E.G. den Breeje-Houweling
Mevrouw J.C. Gooding-Smit

