
                                                                                                                  

Vanuit Eigenheid Vol Vertrouwen Samen in Ontwikkeling! 

Informatiekaart groep  2-3     2021/2022 

Leerkrachten  
Dit schooljaar krijgen de leerlingen te 
maken met de volgende leerkrachten:  
 

  

Startgroep 2/3 A 

Anne Roos   aroos@kempenkind.nl        werkdagen: ma, di en woensdag 

Carmen van Hees         cvhees@kempenkind.nl  werkdagen: wo, do en vrijdag 

Startgroep 2/3 B 

Juul Wijnen                   jwijnen@kempenkind.nl             werkdagen: ma, di en om de week woensdag 

Tessa Kox            tkox@kempenkind.nl         werkdagen: wo, do en vrijdag 

Op woensdag zijn we om de week allemaal aanwezig voor een goede voorbereiding en overleg met 

elkaar. 

Daarnaast werken wij met stagiaires onderwijsassistente en stagiaires van PABO De Kempel. Zij zijn 

altijd voor een langere periode in een groep. Ook kunnen er door het jaar heen snuffelstages 

ingepland worden.  

Schooltijden: 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 u tot 14.30 u  
Op woensdag 8.30 u tot 12.15 u  
Op vrijdagmiddag is groep 1 en 2 vrij vanaf 12.15 u  
Als de bel gaat om 8.20 u mogen de kinderen zelf naar binnen lopen. 

 

Op de fiets 

De kinderen van groep 0-1-2-3 die op de fiets naar school komen, zetten de fiets aan rechterzijkant 

van het gebouw, voor de poort.  

 

Dagindeling groep 2-3 

Groep 2-3 komt rechts langs het gebouw aan de achterkant naar binnen.  De jassen/tassen kunnen 

de kinderen bij de kapstokken kwijt en de bekers en fruitbakjes kunnen in het lokaal in de daarvoor 

aanwezige fruitbakken gelegd worden. We beginnen de dag met een inloop werkles, elke dag liggen 

er materialen klaar en kinderen weten aan welke tafel ze moeten werken. De kinderen komen op 

deze manier rustig binnen. Deze geleidelijke inloop geeft de leerkracht de gelegenheid om even 

persoonlijk contact te maken met de kinderen en om extra aandacht aan kinderen te besteden die 

het op dat moment nodig hebben. Na de inloop wordt het dagprogramma besproken. De kinderen 

kunnen zo zien wat ze die dag moeten doen. We starten dan met allebei de startgroepen samen. 
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Oudercontact en ouderhulp 

Wij hebben meerdere oudergesprekken in de jaarkalender gepland staan. Daar kunt u ongeveer 1 

week vooraf weer digitaal voor intekenen. Mocht u tussendoor behoefte hebben aan contact, maak 

dan een afspraak via Social Schools voor een gesprekje of een belmoment via Teams.  

De digitale agenda van Social Schools geeft u veel informatie, net zoals de Nieuwsbrief die u 

wekelijks via Social Schools ontvangt van onze directeur. Aan het eind van de schoolweek, 

uitzonderingen daargelaten, kunt u van ons een weekoverzicht verwachten met daarin het 

belangrijkste nieuws van de afgelopen week en informatie over de nieuwe week. We proberen 

daarmee de losse berichtjes tussendoor tot een minimum te beperken. 

Daarnaast kan het voorkomen dat we een beroep doen op uw inzet en hulp, bijvoorbeeld als we 

(knutsel) materialen nodig hebben of als we hulpouders (o.a. vervoer of bij de thema’s) kunnen 

gebruiken.  

 

Naschoolse opvang 

Lees hiervoor de informatie van NummerEen op de website.  

Geef even aan de leerkracht door wanneer uw kind structureel deelneemt aan de naschoolse 

opvang. Dan kunnen we de kinderen hier naar toe begeleiden. 

 

Berichtjes/ absenties 

Als u iets door wilt geven aan de leerkracht dan kan dat altijd via Social Schools. Bijvoorbeeld een 
melding doktersbezoek, tandarts of het vieren van de verjaardag van uw kind.   
Uw kind ziekmelden kan ‘s morgens vóór 8.20 uur via Social Schools.  
 

Fruit en drinkbeker 

De kinderen mogen fruit of groente meenemen om in de ochtendpauze op te eten en ook een eigen 

drinkbeker met water. Zorg ervoor dat de naam van het kind daarop goed leesbaar is. De 

drinkbekers en fruitbakjes worden dagelijks mee terug naar huis genomen, zodat ze schoongemaakt 

kunnen worden.  

 

Lunch 

Om 12.00u lunchen we met de hele groep in het lokaal. Elk kind heeft brood en een drinkbeker bij 

zich. De beker mag gevuld worden met water (zie lunchprotocol). Er wordt tijdens de lunch geen 

snoep of koek gegeten. We lunchen tot 12.35u waarvan 10 minuten in stilte om tot rust te komen en 

te genieten van de boterham. Vanaf 12.35u gaan de kinderen buiten spelen o.b.v. de conciërge of 

overblijfmoeder. Om 13.00u hervatten we de les. Voor de verdere afspraken over de lunch op school 

verwijzen we u naar de website. 

 

Verjaardagen 

Een verjaardag betekent feest! De kinderen mogen hun klasgenootjes uit de startgroep 

trakteren. Neem even contact op met de leerkracht om af te stemmen op welke dag uw kind graag 

wil trakteren. In groep 1-2-3 brengen de ouders hun jarige zoon of dochter om 8.15 uur naar binnen 

met de traktatie. We vieren het feest op school met de leerkracht en kinderen in de klas, maar 

zonder ouders. De leerkracht maakt foto’s van het feest en stuurt na schooltijd de foto’s via ss naar 

de ouders.  

 

 

 



Gym   

We geven elke week beweegles in het Vestje aan de kinderen van groep 2. Daarvoor hebben de 

kinderen gymschoenen voorzien van naam nodig. Deze gymschoenen blijven op school. 

Op woensdag geeft onze vakleerkracht Roy Vissers gymles aan groep 3 in d’n Anloop. Denk dan 

aan geschikte sportkleding en schone, goed passende gymschoenen. Er wordt niet gedoucht na de 

gymles. Tot de herfstvakantie wordt er tijdens 1 van de pauzes buiten een spelactiviteit gespeeld. Na 

de herfstvakantie geeft de eigen leerkracht nog 1 x per week een beweegles in d’n Anloop. U hoort 

van de leerkracht op welke dag dit zal zijn zodat u ervoor kunt zorgen dat uw kind zijn gymspullen bij 

zich heeft die dag.  

Muziekonderwijs 

Dit schooljaar krijgen onze kinderen muziekonderwijs van Art4you. 

 

Bibliotheek 

Wij stimuleren het thuis lezen en de kinderen kunnen op donderdagochtend gebruik maken van de 

schoolbieb om leuke boeken te lenen. Wij vragen u om erop toe te zien dat de geleende boeken ook 

weer mee teruggeven worden naar school. Het is belangrijk dat de biebboeken eerst worden 

ingeleverd, zodat ze in het systeem niet meer op de naam van uw kind staan. Geef uw kind een 

stevige rechthoekige stoffen tas met hengsels mee. Uw kind heeft geen pasje nodig. 

 
Hoofdluiscontrole 

Op de eerste dag na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 

Op die dag graag geen gel in de haren en geen ingewikkelde kapsels. 

Wij willen u vragen om te helpen en thuis aan het einde van de vakantie al vast te controleren. 

Indien u luizen/neten vindt, dan graag melden bij de leerkracht. 

 
 

Overige belangrijke weetjes van groep 2-3 
• Alle kinderen van groep 3 hebben een “eigen” Chromebook ter beschikking waarmee ze 

zorgvuldig dienen om te gaan.  
• We streven ernaar om dagelijks extra te bewegen in de vorm van bewegend leren.   
• Bij het vak rekenen bepalen we de doelen op basis van niveau en leerlijnen 

van kinderen. Elke 1 à 2 weken komt er een domein aan bod, bijvoorbeeld: tijd, 
hoofdrekenen of meten.  

• Voor taal en spelling werken we in groep 3 met de methode Lijn 3. Deze methode stelt de 
letter centraal en leert kinderen echt lezen. Met de prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op 
de nieuwsgierigheid van kinderen en gaan we groep 2 ook betrekken bij deze leuke thema’s.  

• Op vrijdagmiddag werken we met de groepen 3-8 aan de school-brede thema’s in de 
zogenaamde Ateliers.  

• Bij de Ateliers komen ook techniek, drama, spel, handvaardigheid of tekenen aan bod.  
• We werken met de symbolen van Fides en Groeimindset. 
• De kinderen van groep 3 krijgen van school een etui. Daarin zitten alle schrijfspulletjes die zij 

nodig hebben. Pennen, potloden of gummetjes van thuis worden vaak gebruikt als 
speelgoed en daarom blijven die ook thuis.  

  
 
 

 


