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Personele bezetting

groep 1-2A

ma, di, wo Nelleke van Eijden nelleke.vaneijden@jl.nu

do, vrij Thérèse Heemskerk therese.heemskerk@jl.nu

groep 1-2B

ma, di, wo Mariëlle van der Laan marielle.vanderlaan@jl.nu

do, vrij Patricia Langeveld patricia.langeveld@jl.nu

groep 1-2C

ma t/m vrij Ingrid Teunissen ingrid.teunissen@jl.nu

organisatie

intern begeleider
ma, wo, vrij

Petra Voorderhaak petra.voorderhaak@jl.nu

teamleider
ma t/m vrij

Cindy van Nobelen cindy.vannobelen@jl.nu

directie
ma, wo, do

Lisa ter Veen lisa.terveen@jl.nu

Dagindeling
● Binnenkomst
De deuren van de school gaan om 8.05u uur open. Ouders nemen buiten
afscheid en de kinderen lopen zelfstandig naar binnen. De kinderen worden
opgevangen door stagiaires of een ambulante leerkracht in de klas. De leerkracht
wacht buiten tot 8.15u, iedereen gaat dan naar binnen.
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● Inloop
De meeste dagen begint de dag met een inloop. Op de tafels of kleden staat
materiaal klaar waar de kinderen uit kunnen kiezen en mee aan de slag gaan. De
kinderen kiezen één ding en blijven daarbij of de leerkracht heeft door middel
van naamkaartjes/eigen stoelen al voor de kinderen gekozen. Tijdens de inloop
heeft de leerkracht extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met afscheid
nemen of graag iets kwijt willen aan de leerkracht. De inloop duurt ongeveer 15
minuten.

● Kring
Dagelijks vinden er kringactiviteiten plaats. In de kring komen de volgende
activiteiten aan bod: kringgesprekken, taalactiviteiten, rekenactiviteiten
Trefwoord lessen (godsdienst) KiVa (sociaal-emotioneel), drama, muzieklessen.

● Muziekles
Er is een muziekdocent die om de week bij ons muziekles komt geven. Zij leert
de kinderen omgaan met ritmes, muziekinstrumenten en improvisatie. En
natuurlijk wordt er ook heel veel gezongen met de kinderen. De leerkrachten
geven de andere weken zelf de muzieklessen aan de hand van de methode
ZangExpress.

● Dagritme
In elke klas hangt het dagritme. Zo weten de kinderen wat er die dag gaat
gebeuren.

● Eten en drinken
De kinderen laten hun tussendoortje in hun tas zitten. De tassen komen op een
daarvoor bestemde plek te staan. Het tussendoortje wordt genuttigd in de kring.
We vinden het belangrijk dat wat u meegeeft, zo gezond mogelijk is. Geef uw
kind niet te veel mee. Wat fruit of een gezonde koek. Op woensdag is het altijd
gruitdag. Alle leerlingen nemen dan fruit of groente mee!

● Kiesbord
In elke kleuterklas hangt een kiesbord waar het naamkaartje van uw kind op
hangt. Dit is een magneetbord met verschillende kaartjes van de activiteiten.
Tijdens een werkles kunnen de kinderen zelf kiezen uit activiteiten m.b.v. dit
kiesbord. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht al bepaalt wat uw kind gaat
doen tijdens de werkles.

● Speelgoed
Het is niet de bedoeling dat de kinderen dagelijks speelgoed van thuis mee naar
school nemen. Aan het einde van elke maand hebben wij een speelgoedochtend
gepland. We verzoeken u om speelgoed mee te geven waar de kinderen samen
mee kunnen spelen. Graag geen dingen met batterijen en geen klein speelgoed
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(zoals playmobil en lego). Kinderen die het lastig vinden om afscheid te nemen,
mogen iets meenemen waar ze zich veilig bij voelen. Zie bij de belangrijke data
de dagen waarop de kinderen speelgoed mee naar school mogen nemen.

● Spelletjesochtend
Elke eerste vrijdag van de maand willen we graag de eerste drie kwartier
gezelschapsspelletjes spelen met de kinderen. Hierbij is uw hulp nodig. U krijgt
een groepje van ongeveer vier kinderen onder uw hoede. Wie wil ons het gehele
jaar komen helpen? U kunt zich opgeven via een berichtje in Parro.

● Buiten spelen
Dagelijks spelen de kinderen twee keer buiten. Als er een gym-/spelles is, spelen
we korter buiten. Buiten maken we gebruik van de zandbak en divers
buitenspelmateriaal zoals; karren, steppen, fietsen en ballen.

● Gym
Minimaal twee keer per week vinden er bewegingslessen plaats. Dit jaar gymmen
we op woensdag en vrijdag. Allebei de dagen met de eigen leerkracht. De
kinderen gymmen in hun ondergoed met hun eigen gymschoenen (klittenband
schoenen voorzien van naam), die op school blijven.

● Weer naar huis
’s Ochtends gaan de kinderen om 11.45u naar huis om een broodje te eten.
Kinderen kunnen ook overblijven op school. De les start weer om 12.45u.
’s Middags gaat de school uit om 14.45u. Op woensdag is dat 12.15u. Op vrijdag
is er les tot 11.45u. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze middag vrij. Wij
verzoeken u buiten het hek te wachten als u uw kind komt halen en de kleuters
nog buiten spelen.

U haalt na schooltijd uw kind op bij de deur De leerkracht vertelt u wat voor uw
kind de vaste uitgang is. De leerkrachten laten de kinderen pas gaan als zij de
ouder(s) of oppas zien. De kinderen blijven staan, totdat de leerkracht heeft
gezegd dat ze mogen gaan.

● TSO
’t Venne biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de TSO (tussen
schoolse opvang). U dient zelf een abonnement af te sluiten bij Op Stoom. Dit
kan via de mail of telefonisch. Op Stoom zorgt voor opgeleide overblijfkrachten.
De kinderen eten in hun eigen klas en nemen hun eigen broodje mee. Ook
hiervoor geldt zo gezond mogelijk. Wanneer er een incident bij de TSO
plaatsvindt, zullen zij u daarvan op de hoogte stellen.
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● NSO
kinderen van ’t Venne kunnen ook gebruik maken van de NSO (naschoolse
opvang). De kinderen worden na schooltijd opgehaald in de klas (alleen door Op
Stoom) en worden verzameld in de aula. Kinderen die naar andere NSO’s gaan,
worden buiten opgehaald. Er zijn verschillende opvangmogelijkheden. U dient
zich hiervoor zelf op te geven bij de NSO van uw keuze. Graag doorgeven aan de
leerkracht via de mail op welke dagen en naar welke NSO uw kind gaat.

● Verjaardagen
Een verjaardag is reden voor een feestje en zeker op school. De kinderen mogen
in hun eigen klas iets lekkers trakteren. Het is fijn als u even afstemt met de
leerkracht wanneer uw kind kan trakteren. Deze kan u ook vertellen hoeveel
kinderen er in de klas zitten en of er kinderen zijn met allergieën. De kinderen
mogen de klassen rond bij de juffen van de onderbouw.
Een kinderpartijtje bij een verjaardag is natuurlijk heel gezellig voor uw kind en
de uitgenodigde kinderen, maar om teleurstelling bij andere kinderen te
voorkomen, verzoeken wij u de uitnodigingen buiten de school uit te delen.

● Luizenpluis
Na elke vakantie controleren wij, met hulp van ouders, de kinderen op hoofdluis.
Dit doen wij meestal bij de inloop en duurt ongeveer 45 minuten. We vragen u
dan om uw kind met het haar in een staart en zonder gel naar school te brengen.
Wij zoeken twee ouders die ons kunnen helpen met het pluizen. U kunt zich
opgeven via een berichtje in Parro.

Belangrijke data en gebeurtenissen in groep 1/2
Rapport 1 mee: 24 februari 2023
Tien-minutengesprekken: 9 en 14 maart 2023
Rapport 2 mee: 14 juli 2023

Op de volgende dagen mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen:

Vrijdag 30 september 2022
Vrijdag 28 oktober 2022
Vrijdag 25 november 2022
Maandag 5 december 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Vrijdag 24 februari 2023
Vrijdag 31 maart 2023
Vrijdag 26 mei 2023
Vrijdag 30 juni 2023
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Maandag 17 juli tot en met donderdag 20 juli 2023 (i.v.m. eindschoonmaak van
de klas)

Verder staat er een aantal uitstapjes en activiteiten gepland, u zult hierover via
Parro op de hoogte worden gehouden. Dit is ook de weg waarlangs wij hulp
vragen voor deze gezellige dagen. Heeft u tijd en vindt u het leuk om mee te
gaan, houdt u Parro dan goed in de gaten!

Wij kijken uit naar een fijn schooljaar en een goede samenwerking!

Thérèse Heemskerk, Patricia Langeveld, Nelleke van Eijden, Ingrid Teunissen en
Mariëlle van der Laan.

Onze schoolgids vindt u op de homepage van de website.


