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Emmeloord

Voorwoord
Van harte welkom op Wereldwijze daltonschool Windkracht 10. We vinden het fijn
dat we uw kind bij ons op school mogen ontvangen.
In dit boekje vindt u de praktisch zaken die voor u en uw kind in groep 1-2 belangrijk
zijn. Graag verwijzen we u ook naar onze schoolgids. Daarin kunt u bijvoorbeeld
lezen waarom wij onszelf een Wereldwijze daltonschool noemen.
Als u naast deze informatie nog vragen heeft, kom dan gerust langs. We kunnen u
dan altijd extra uitleg geven bij de zaken die u wilt weten.
Met vriendelijke groet,
Lammie Voerman en Vivian Tevreden

Lammie Voerman
Leerkracht groep 1-2

Vivian Tevreden
Directeur op maandag, woensdag en vrijdag
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Wereldwijze daltonschool
Windkracht 10 is een wereldwijze daltonschool.
Wereldwijsheid betekent dat wij kinderen leren
om te gaan met de snel veranderende
maatschappij. We realiseren ons dat we kinderen
nu opleiden voor latere banen die vaak op dit
moment nog niet bestaan. Informatie uit de hele
wereld wordt steeds makkelijker toegankelijk voor
onze kinderen. Het zal voor onze kinderen
normaler zijn niet alleen in Nederland, maar ook
daarbuiten te leren, te wonen en te werken.
Dit vraagt kennis van en begrip voor de wereld om hen heen. Dit vraagt
vaardigheden om kritisch en reflectief met informatie om te leren gaan. Dit vraagt
kennis van een wereldtaal. En dit vraagt een stevige basis van goed taal, reken- en
spellingsonderwijs.
Dalton betekent dat we het belangrijk vinden
dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk
met hun werk leren omgaan. Ook
samenwerken hoort bij dalton.
In groep 1 beginnen we hiermee door gebruik
te maken van het planbord. Daarop staat
aangegeven wat er gedaan moet worden in de
week. In groep 1 zijn dat twee werkjes per
week, in groep 2
zijn dat er drie.
Als kinderen klaar zijn met hun taakje mogen ze samen
een taakje doen. Dit kan met z’n tweeën of met zijn
vieren.
Daarnaast werken we met maatjes. Samen zorgen de
maatjes dat er wordt opgeruimd en samen zoeken ze
iets te spelen uit als er buiten wordt gespeeld.
Wilt u meer weten hoe wij ook al in groep 1-2 met Dalton
werken? Bekijk dan onze schoolgids. Daar wordt
uitgebreid op Dalton in gegaan.

3

Informatieboekje groep 1-2 Wereldwijze daltonschool Windkracht 10

Schooljaar 2015-2016

Schooltijden en binnenkomst
De ingang voor de groep 1-4 is aan de Sondelstraat, tegenover de Morrastraat.
Verder hebben de kinderen in groep 1-2 op de volgende momenten les:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08.30 - 12.00 uur.
08.30 - 12.00 uur.
13.15 - 15.15 uur.
08.30 - 12.15 uur.
08.30 - 12.00 uur.
13.15 - 15.15 uur.
08.30 - 12.00 uur.

Op de ochtend is de juf vanaf 8.20 uur in de klas. Vanaf dat moment bent u welkom
om uw kind te brengen. De school begint om 8.30 uur. Dit betekent dat we
verwachten dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas zijn. Tot 8.45 uur kunt u dan in
de klas samen met uw kind een boekje lezen, werk bekijken en nog even rustig
afscheid nemen. Op de middag is de juf om 13.05 uur in de klas. Ook dan heeft u tijd
om met uw kind mee de klas in te komen. Om 13.15 uur starten we met de les.

De dagindeling
De dagindeling staat ’s ochtends op het planbord met pictogrammen aangegeven. Zo
weten de kinderen bij binnenkomst precies wat er op de dag gaat gebeuren. Meestal
verloopt de dag volgens een vast patroon.
De ochtend ziet er meestal zo uit:
1. Start in de kring met aandacht voor de dagen van de week, de kleuren en er
vindt een korte reken- of taalactiviteit plaats.
2. Aan het einde van de kring kiezen de kinderen voor één van de hoeken of
maken een taak.
3. Na dit werkmoment wordt er wat gegeten en gedronken.
4. Vervolgens gaan de kinderen naar buiten.
5. Na het buiten spelen vindt er altijd nog een activiteit plaats. Dit kan muziek
zijn, maar ook het creatief circuit en het bekijken van Schooltv vindt op dit
moment plaats.
6. De ochtend wordt afgesloten in de kring met het voorlezen van een boek.
De middag ziet er als volgt uit:
1. Start in de kring met korte uitleg wat de
bedoeling is.
2. Werk/speelles vergelijkbaar met de
ochtend.
3. Buitenspel of spel in het speellokaal.
4. Afsluiting in de kring.

Ophalen na schooltijd
Als de school uit is, kunt u wachten op het plein. De juf loopt mee en zorgt dat alle
kleuters veilig bij de ophaler komen.
Als uw kind een keer door iemand anders wordt opgehaald dan gewoonlijk, is het
belangrijk dat u dat op de ochtend even tegen de juf zegt.
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Ziekte
Als uw kind ziek is, belt u dan voor schooltijd even af? Het nummer is 0527 616674
Alvast bedankt!

Pauzehapje
Op de ochtend eten en drinken we voor het naar buiten gaan wat in de kring. We
vinden het belangrijk dat dit gezond is. Denkt u
aan fruit, een stukje koek
en wat ranja, water of
melk. Frisdrank en snoep
geven we weer mee naar
huis.

Hoeken
Wanneer de kinderen niet werken aan een taak, kiezen ze voor een hoek of werken
ze met ontwikkelingsmateriaal uit de kast. We hebben in de klas de volgende
hoeken:
1. Lees-rekenhoek
2. Een poppenhoek
3. Een computerhoek
4. Een hoek die aangepast wordt aan het
thema.
5. Bouw hoek (op de gang)
Bij ontwikkelingsmateriaal kunt u denken aan
puzzels, kralen rijgen, logica ontdekken in mozaïek.

Onderbouwd
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode: Onderbouwd. Werkjes die
horen bij voorbereidend rekenen en taal worden met deze methode goed
bijgehouden.

Computers
Computers hebben een duidelijke plek in onze school.
In de klas staan twee computer waarop kinderen
onderdelen uit Onderbouwd zelfstandig kunnen
oefenen.
Ook werken we met BOBO en gebruiken we Ipads met
educatieve apps.

Gymmen in het speellokaal
Als het buiten regent spelen we binnen in het speellokaal. Ook voor de sportlessen
wordt gebruik gemaakt van het speellokaal in de school. De kinderen hebben hier
gymschoenen voor nodig. Klittenband en een lichte zool zijn handig. Tijdens het
gymmen trekken we trui en broek uit. Andere gymspullen heeft uw kind in groep 1 en
2 dus niet nodig.
Het is fijn als u de gymschoenen in een tas doet. Deze kan in de luizenzak aan de
kapstok.
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Podium
Op Windkracht 10 treden we vier keer jaar op samen
met groep 3 en 4. We bereiden dan een liedje of
toneelstuk voor. Ouders en andere belangstellenden
van de groep worden uitgenodigd te komen kijken. Ook
komt er één klas uit de school kijken, telkens een
andere. Het podium is altijd op vrijdag en begint
rond11.00 uur. U wordt in de Windvlaag geïnformeerd
hoe laat het precies begint.

Praten op school
Als uw kind net op school is maken we altijd een afspraak voor een huisbezoek. Het
is voor kinderen fijn te merken dat de juf geïnteresseerd is in hoe bij hem of haar
thuis gaat.
We hebben op school drie officiële momenten om te praten. Dit noemen we 10minuten gesprekken. In oktober-november geven we u als ouder de gelegenheid te
komen praten met de leerkracht. Elk onderwerp dat u wilt bespreken mag u aan de
orde stellen. In januari-februari en in juni-juli krijgen de leerlingen een rapport mee.
Beide keren wordt dit rapport in 10-minutengesprekken besproken.
1x per jaar is er een kijkavond na een project dat we op school doen. Samen met uw
kind kunt u de klas en de gemaakte werkjes bekijken. Opa’s, oma’s en andere
belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om tussentijds met de leerkracht te praten. Maakt
u hiervoor gerust een afspraak.

Inloop in de klas
We geven u dagelijks de mogelijkheid voor een kijkje in de klas. We verwachten alle
kinderen om 8.30 uur. U kunt blijven tot 8.45 uur om samen met uw kind een spelletje
te doen of een boekje te lezen.

Informatie uit de school
Alle oudste kinderen uit een gezin krijgen elke twee
weken een nieuwsbrief. Die heet bij ons op school
Windvlaag. In principe wordt de Windvlaag op vrijdag
meegegeven. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van wat er binnen de school
“leeft” of te gebeuren staat. Het liefste versturen we de weekbrief per email. Zo weten
we zeker dat hij thuis aankomt en in het kader van het milieu scheelt dat papier.
Geeft u uw emailadres even door aan de directeur? Mocht u thuis geen email
hebben dan kunt u de Windvlaag natuurlijk ook op papier krijgen.
De Windvlaag kunt u ook vinden op onze website www.odswindkracht10.nl . Onder
het kopje nieuws staat hij opgeslagen.
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Facebook
Onze school heeft een Facebook pagina. We posten regelmatig
het laatste nieuws met foto’s. Dit nieuws komt ook altijd in de
Windvlaag. Ouders bepalen of ze wel of geen toestemming
geven dat hun kind op Facebook komt. We respecteren elke
keuze. www.facebook.com/odwindkracht10

Klassenouder
In iedere groep is een klassenouder. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich
aanmelden om klassenouder te zijn.
De klassenouder helpt bij van alles en nog wat: het regelen van vervoer voor een
uitstapje, het helpen bij Sinterklaas of bij het schoolreisje. U kunt de klassenouder
ook altijd om informatie vragen.

Als je jarig bent
De verjaardag van uw kind wordt natuurlijk uitbundig gevierd. We
doen dat ’s morgens in de kring door flink te zingen voor de jarige
job. Aansluitend mag uw kind een traktatie
uitdelen in de klas.
In de koffiepauze van de andere groepen om
10.15 uur gaat de jarige samen met 2 andere kinderen langs de
andere meesters en juffen. Iedere leerkracht vult een
verjaardagswens in op een grote kaart.
Mocht u de leerkrachten willen trakteren, dan is het op Windkracht
10 de gewoonte een donatie te doen in Nellie het Nijlpaard. Zij is
onze spaarpot voor nieuwe boeken. Voelt u zich niet verplicht!

Als de juf jarig is
De leerkracht van groep 1-2 viert op 1 dag haar verjaardag. Door de klassenouder
wordt een cadeautje geregeld.

Sinterklaas
Op Windkracht 10 wordt cadeautjes voor 5 december uit de ouderbijdrage betaald.
Sinterklaas wordt door de hele school ontvangen. Daarna komt hij rustig in groep 1-2
zodat er voldoende aandacht is voor alle kinderen.

Kerst
Kerst vieren we op Windkracht 10 altijd aan het einde van de middag
en het begin van de avond. In de winterperiode is het dan al donker.
Het is altijd zeer sfeervol en gezellig! Gezamenlijk wordt er op school
gegeten. Ook kijken we met de kinderen naar een musical die door
ouders wordt opgevoerd.
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Zindelijk op school
Als uw kind op school komt gaan we er vanuit dat uw kind zindelijk is. Natuurlijk kan
er altijd een ongelukje gebeuren. Daarvoor hebben we extra kleding op school. Het is
prettig als u dat in de loop van de week weer gewassen mee naar school geeft.
Voor poepbroeken wordt u altijd even gebeld.

Luizenbeleid in de school
Als uw kind bij ons op school komt krijgt het een luizenzak. Het is
fijn als u uw kind even helpt bij in het in de zak doen. Na elke
vakantie worden alle kinderen in de school gecontroleerd op luis.
U wordt als ouder geïnformeerd als uw kind luizen heeft. Dit wordt
niet in de klas met het kind besproken.
.

Overblijven
Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om over te blijven. Bij de inschrijving vertelt
de directeur u hoe het overblijven bij ons op school geregeld is.
Het overblijven wordt bij ons op school geregeld door de SKN. Sandra Rensink is de
overbijfcoördinator.

Schoolreisje
De schoolreis voor de kinderen van groep 1 en 2
bestaat bijvoorbeeld uit een dagje naar het bos of een
bezoek aan een kinderboerderij. We vinden het fijn als
ouders bij het schoolreisje kunnen rijden en helpen. Zo
maken we er samen een mooie dag van.

Toetsen
Om de vorderingen van kinderen te volgen gebruiken we landelijke toetsen van het
LeerlingVolgSysteem (LVS) van CITO. In heel Nederland worden deze toetsen op
veel scholen gedaan. De toetsen voor groep 1 en 2 heten CITO Ordenen
(voorbereidend rekenen) en CITO Taal voor Kleuters (voorbereidend lezen).
Naast CITO hebben we ook een LeerlingVolgSysteem (LVS) voor sociaal-emotionele
vorming. De leerkracht vult dit in.

Rapport
Op Windkracht 10 werken we met een rapport en portfolio. In het rapport zit een
beoordeling op alle vakken en de uitslag van de toetsen van Cito is opgenomen. In
het portfolio gedeelte zit werk waar uw kind trots op is.
Hieri
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Als uw kind extra zorg nodig heeft
Sommige kinderen hebben op school extra zorg en begeleiding nodig. Op de
Windkracht 10 vinden we het belangrijk de zorg voor uw kind
altijd in overleg met u als ouder te bepalen. We gaan ervan
uit dat we samen het beste voor uw kind willen.
Ria Uitdewilligen is bij ons op school de Intern Begeleider. Zij
zal vaak bij de zorggesprekken zitten. Ze is gespecialiseerd in
het begeleiden van leerkrachten met kinderen die extra zorg
nodig hebben en is goed op de hoogte van de instanties die
ons bij extra zorg voor leerlingen kunnen helpen.
Voor de verdere uitwerking van onze ondersteuning aan zorgleerlingen verwijzen we
verder naar de schoolgids en ons zorgdocument.

Logopedie
Als dat nodig is, wordt uw kind vanaf 5 jaar gescreend door een logopediste. Ook dit
wordt net als bij de extra zorg, met u overlegd. Er wordt dan gekeken of uw kind extra
ondersteuning nodig heeft bij de spraak- of taalontwikkeling.

Sterk in de klas
Marleen Stengs werkt bij ons in school voor Sterk in de
klas. Ze helpt ons op school bij kinderen die onzeker zijn
of het moeilijk vinden om zich aan afspraken te houden.
Ook kan ze gezinnen ondersteunen waarbij het opvoeden
moeilijk gaat. Marleen Stengs is dit
schooljaar deels met
zwangerschap verlof. Ze wordt
vervangen door Annemieke Knol.
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Wereldwijze daltonschool
Windkracht 10
Pampuspad 45
8304 DR Emmeloord
0527 616674
odswindkracht10@aves.nl
www.odswindkracht10.nl
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