Eindhoven, 25 augustus 2017

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen van de onderbouw,
Middels deze brief willen wij u informeren over wat uw kind zoal doet op een
schooldag en bespreken we ook wat praktische zaken.
Mijn kind in de onderbouw
In de onderbouw gaan de kinderen ontdekken door te doen. Kleuters hebben veel
behoefte aan handelend werken, daarom zijn er veel ontwikkelings- en
montessorimaterialen in de klas te vinden. We starten de dag met een momentje
van afscheid bij de deur en een hand aan de juf. Kinderen ruimen het plantje op en
dan begint de vrije werkkeuze. Kinderen gaan dan zelfstandig aan de slag met een
werkje op eigen niveau.
De kinderen kiezen zelf een moment om fruit te eten daarom is het erg prettig dat
bakjes en bekers van naam zijn voorzien en herkenbaar zijn voor het kind.
Bij het naar huis gaan loopt de leerkracht samen met de kinderen naar buiten en
geeft een hand wanneer ouders gezien zijn.
Methodes
Wij werken met de methode Logo 3000, dit is om de woordenschat van de kinderen
te vergroten. Hierbij is ook een oudercursus elke dinsdagochtend waar je leert de
woordenschat van je kind te vergroten en die van jezelf.
Ook werken wij met de letterkoffer. Kinderen krijgen op vrijdag de koffer mee naar
huis en het is de bedoeling dat je in het weekend met je kind samen de koffer gaat
vullen. Op maandag gaan we dan met heel de klas kijken wat er in de koffer zit
(extra informatie zit in de koffer). Ook hebben we een logeerbeer, deze mag een
weekendje komen logeren bij een kind uit de klas. Meestal starten we hiermee rond
december.
Montessori is bij de kleuters leidend. Wel hebben we methodes die we als
bronnenboek gebruiken voor rekenen (Alles Telt) en schrijven (Schrijfatelier). Wij
stimuleren de kinderen om een goede werkhouding te ontwikkelen, doelgericht te
werken en zelfstandig opdrachten uit te voeren. In de onderbouw zijn we ook bezig
met de zelfredzaamheid van de kinderen. Zelf je jas en tas ophangen en in groep 2
zelf je schoenen strikken.
De ontwikkeling van uw kind
Door het jaar heen bekijken we middels observaties of de kinderen begrepen
hebben wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. Ook nemen we 2 keer per
jaar CITO toetsen af, dit alleen bij de kinderen van groep 2. Deze toetsen
onafhankelijk van de lesstof wat kinderen weten. Deze uitslagen zullen met u worden

gecommuniceerd. 2 x per jaar krijgt u van ons een verslag waarin u de vorderingen
van uw kind kunt bekijken. U kunt daarna natuurlijk altijd bij ons terecht met vragen.
We hebben dit jaar geen vaste 10-minuten gesprekken. Als u graag wil weten hoe
het met uw kind gaat kunt u een afspraak maken met ons. De ene ouder heeft hier
nou eenmaal meer behoefte aan als de ander. Wij zullen ook een afspraak maken
als wij dit nodig achtten, als we graag even iets bespreken of omdat er al een hele
tijd geen gesprek is geweest. We streven er naar om elke ouder 2 x per jaar te zien.
Tussendoor kunt u natuurlijk altijd een mailtje sturen om een vraag te stellen of komt u
even binnenlopen na schooltijd.
Praktische zaken
Een onderdeel van het Montessorionderwijs is dat kinderen zelf zorg dragen voor een
plantje. Het plantje zorgt voor een overgangsritueel van thuis naar school en
andersom. De kinderen starten en eindigen de dag daarmee op eenzelfde manier.
Wilt u uw kind zo spoedig mogelijk een plantje mee naar school geven? (Liefst
voorzien van naam).
De onderbouw heeft 2 keer per week gymnastiek in de speelzaal op school.
Kinderen in de onderbouw gymmen in het ondergoed. De gymschoenen blijven in
de speelzaal liggen. Graag schoenen meegeven die klittenband hebben zodat
kinderen ze zelf aan en uit kunnen doen en voorzien van naam.
We hebben op school een continurooster waarbij alle kinderen op school
overblijven. We hebben een schoolafspraak gemaakt over het eten en drinken dat
kinderen mee mogen nemen. Brood, groente en fruit (geen koek/snoep/liga) en
drinken in een beker of afsluitbaar flesje. Geen bekers waar ook een bakje inzit (deze
zijn niet afsluitbaar ), en dus ook geen pakjes drinken. We hopen dat we zo met
elkaar voor een gezonde school kunnen zorgen!
Uiteraard wordt de verjaardag van uw kind in de groep gevierd. Dit gaat bij de
kleuters op een speciale manier omdat dit een erg belangrijke dag is voor het kind.
Meteen om half 9 beginnen we met het feestje waar de ouders en eventueel
jongere broertjes/zusjes bij aanwezig mogen zijn. Het feestje in de klas duurt
ongeveer 30 min. Hierbij mag het kind trakteren op wat lekker maar wel graag wat
gezonds. Het is niet de bedoeling dat uw kind speelgoed of snoep trakteert.
Op de website van de school hebben we een eigen groepspagina. Op deze
pagina kunt u foto’s vinden van activiteiten in de klas. We houden deze steeds up to
date, dus het is leuk om hier regelmatig even op te kijken.
Helaas hebben we op school geen wasmachine dus vragen we uw hulp met het
wassen van de handdoeken/theedoeken uit de klas. De wastas gaat op vrijdag
mee en het zou fijn zijn als deze op maandag weer mee naar school wordt
genomen. De lijst, waarop u kunt zien wanneer u aan de beurt bent, hangt naast de
deur bij de klas.

Alle kinderen hebben een biebpasje om gebruik te maken van de schoolbieb. Het is
de bedoeling dat het pasje op school blijft. Op de deur van de bieb hangen de
openingstijden.
Wij stellen hulp en ondersteuning van ouders zeer op prijs. Op diverse gebieden is er
mogelijkheid om in de klas mee te helpen. Kunt en wilt u helpen geef het dan door
aan de leerkracht.

Dit jaar heeft uw kind juf Saskia Jansen en juf Saskia Asselman als leerkracht.
Juf Saskia Jansen werkt op maandag, woensdag en vrijdag en juf Saskia Asselman
op dinsdag en donderdag.
Indien u ons iets wil vragen of vertellen, kunt u altijd na schooltijd even langskomen
of even een afspraak maken via een briefje of eventueel via een mailtje:
s.jansen@bs-tempel.nl en/of saskia.asselman@salto-eindhoven.nl

We hopen er een gezellig en geslaagd schooljaar van te maken, samen met u en
de kinderen!

Met vriendelijke groet,
Saskia Jansen en Saskia Asselman

