
Luizencontrole 
Na elke vakantie wordt er een luizencontrole  
uitgevoerd. Als er luizen of neten worden ge-
vonden wordt u direct geïnformeerd door de 
leerkracht. We vragen u dan het kind op te ha-
len en te behandelen om verdere verspreiding 
te voorkomen. Naast deze controles is het ook   
belangrijk om met regelmaat thuis uw         
zoon-dochter te controleren. Heeft uw zoon-
dochter luis laat het ons even weten! 

 
Oudergesprekken 
Er zijn een aantal vaste momenten 
gedurende het schooljaar waarop wij u graag 
willen spreken.  
In september vinden de startgesprekken plaats. 
Hierin staat de kennismaking centraal en wor-
den verwachtingen uitgesproken. 
In december krijgt uw kind het eerste rapport 
en houden wij rapportgesprekken.  
In maart vinden de voortgangsgesprekken 
plaats. Aan de deur hangen in die periode inte-
kenlijsten. Daarnaast kan er altijd, op verzoek 
van u of de leerkracht, een gesprek na school-
tijd plaatsvinden.  
  
Nieuw op school 
Niet alle kleuters starten aan het begin van het 
schooljaar. Rond 6 weken is een kind meestal 
gewend op school. Wij hebben dan een startge-
sprek over het welbevinden van uw kind.   

De Horn App 
Even een korte mededeling of een leuke foto 
van een activiteit in de klas. Blijf goed op de 
hoogte van wat wij in de klas doen. Met de  
Horn-app bent u als eerste op de hoogte van 
alle dingen in groep 1/2. Meld u nu aan als u dat 
nog niet heeft gedaan. De codes krijgt u per 
mail. 
 
 
Contact 
Wilt u iets met ons bespreken dan kunt u con-
tact met ons opnemen na schooltijd of via de 
mail. Leerkrachten: 
1/2a:  n.koning@dehorn.nl of 
          g.vandijk@dehorn.nl 
1/2b:  j.vanharen@dehorn.nl 
          c.vanheusden@dehorn.nl           
1/2c:   a.larink@dehorn.nl of 
          c.vanheusden@dehorn.nl 
 
 
Klassenouders: 
1/2a   Martine (Sofie) 
         Sandra (Noud) 
1/2b  Diana (Boyd) 
          Natascha (Viva) 
1/2c   Bianca (Milan) 
         Jessica (Vinn) 

 

tel. Hoofdloca e: 0343‐597066 

tel. DvB: 0343‐795100 



Uitgangspunten van ons onderwijs: 

 
 
Kleuterplein 
Wij volgen de nieuwste methode Kleuterplein 2. 
Hierin werken wij in thema’s aan verschillende 
ontwikkelingsgebieden.  
Elk thema duurt 3 á 4 weken. Voorafgaande 
aan elk thema krijgt u informatie via de mail 
waarin wij soms een beroep doen op uw hulp.  
 
IPC 
Dit jaar starten wij in alle klassen met IPC. Dit 
staat voor International Primary Curriculum. 
Ook hier werken wij in thema’s. De nadruk ligt 
op het ontwikkelen van leervaardigheden, bij-
voorbeeld onderzoekend leren. De leerkracht 
heeft hierbij een coachende rol.  

 
Letter van de week/Cijfer van de week 
In ieder thema introduceren wij 2 cijfers en 2 
letters van de week. De kinderen mogen spullen 
meenemen die op het bord een plekje krijgen. 
Merkt u dat uw kind het lastig vindt om iets te 
vertellen in de kring dan kan dit een mooi hulp-
middel zijn. Houd u de borden goed in de gaten.  
 
Programmeren 
U leest het goed, onze kleuters leren program-
meren. Dit doen wij met behulp van drie pro-
gramma’s  op de IPad. De 
kinderen bedenken vooraf 
hoe het te lopen pad eruit 
moet zien, voeren het in, 
proberen het uit en stellen 
het eventueel bij.  
 
 
De leerlingen leren hierbij 
vooruit en  
probleemoplossend te den-

ken.  
We hebben zelfs een ech-
te Bee-bot tot onze be-
schikking waar we om 
beurten mee kunnen wer-
ken.  

 
 

Gym 
Drie dagen in de week gymmen wij in het 
speellokaal. Wij gymmen in ondergoed en op 
blote voeten. Op deze manier ontwikkelen de 
voetspieren zich optimaal. We bieden twee keer 
groot materiaal aan. De derde les is een spel-
les. Wij werken aan o.a. klimmen, balanceren, 
springen, rollen en baltechnieken.  
 
Pauze 
Om 10.00 uur en 12.15 uur starten wij met de 
pauzes in de kring.  We eten brood, groente of 
fruit. Tevens nemen de kinderen iets te drinken 
mee. In de klas is er ook altijd water beschik-
baar. Schoolmelk (vrijwillig) kunt u bestellen via 
www.campina.nl . Na het eten en drinken gaan 
wij minstens een half uur buiten spelen op het 
kleuterplein.  Houdt u met de kledingkeuze re-
kening met de weersomstandigheden. Denk er 
ook aan uw kind in te smeren bij zonnige dagen 
en aan regenkleding bij vochtig weer. Als het 
hard regent blijven we binnen.  
 
Voorlezen 
Kinderen voorlezen is niet alleen gezellig het is 
ook heel goed voor de taalontwikkeling, de fan-
tasie en luisterhouding van uw kind. In de klas 
wordt veel voorgelezen. Uw kind heeft vast ook 
een lievelingsboek. Breng het gerust mee dan 
lezen we het voor in de klas.  


