Informatiebrief middenbouw 2022-2023

Algemene informatie jenaplanschool Het Mooiste Blauw.
Vanaf 8u20 ontvangen we de kinderen op school, om 8u30 begint het dagprogramma.
Het is fijn als de kinderen dan in de thuisruimte van de stamgroep zitten.
De schooltijden zijn op alle dagen van 8u30-14u30, behalve woensdag. Woensdag zijn
de lestijden van 8u30-12u30 en eten we geen brood op school. Wij werken op de andere
dagen met een continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag brood eten op school.
Ieder kind heeft een eigen locker waar de jas, tas en schoenen in opgeborgen kunnen
worden.
De kinderen van de middenbouw komen binnen via de hoofdingang aan de voorzijde van
de school. Ze doen hun jas, tas en schoenen in hun eigen locker en gaan daarna
vervolgens naar hun eigen thuisruimte.
Kinderen die in de wijk wonen, komen te voet naar school. Kinderen die verder weg
wonen en op de fiets komen, stallen deze in de fietsenstalling achter de school. Via de
Opwettenseweg kunnen ouders die kinderen met de auto brengen de school bereiken. Zij
kunnen parkeren naast de school aan de Pennekart.
Als de school uitgaat wachten ouders buiten de kinderen ook op. Het is fijn als je als
ouder meekijkt of je kind ook alle spullen weer mee terug naar huis neemt. Er
blijven regelmatig jassen, broodtrommels en andere spullen achter. De kinderen van
de middenbouw komen naar buiten door de hoofdingang.
Hapje/sapje
Eten en drinken voor in de ochtend- en middagpauze graag in herbruikbare
bekers/flesjes en trommeltje meegeven. Afval van pauzehapjes en lunch gaat in de
trommel mee terug naar huis. Wij willen zo de afvalstroom beperken en ouders houden
op die manier zicht op wat kinderen wel/niet eten op een dag.
Wij bevelen gezonde voeding van harte aan. Frisdrank, koek en snoep zijn echt niet
nodig overdag.
Ziekte/verlof
We ontvangen graag afmeldingen bij ziekte voor schooltijd. Dit gebeurt via ons
ouderportaal Klasbord. Hierin verloopt alle communicatie met de ouders en kun je ook je
kind ziek melden. Mocht dit niet lukken, dan kan er altijd even gebeld worden naar
school. Het telefoonnummer van de school is 040-73 70 161.
Is een kind zonder reden afwezig, dan bellen wij altijd de ouders.
Wordt een kind overdag ziek, dan worden de ouders gebeld met de vraag om je kind op
te komen halen. We sturen kinderen niet alleen naar huis.
Er zijn een aantal redenen waarop een kind bijzonder verlof krijgt; een huwelijk of
begrafenis in de familie of een bezoek aan de arts bijvoorbeeld. Het is niet toegestaan
om buiten schooltijd vakanties te plannen. Voor ieder kind is er in de vakantieregeling
één praktijkdag opgenomen die ouders naar eigen keuze kunnen inzetten om een keer
een extra vrije dag te nemen. Verlof aanvraag dient altijd bij Nanouk aangevraagd te
worden. Meer informatie hierover en andere verlofaanvragen, is te vinden in de brochure
Spelregels bij verlof. Deze is te vinden op de website: https://www.hetmooisteblauw.nl/
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Gym en Natuurlijk Bewegen
Alle kinderen van Het Mooiste Blauw krijgen het programma Natuurlijk Bewegen
aangeboden. Dit houdt in dat in alle groepen minstens 4 keer per week 20 minuten
intensief bewegingsonderwijs krijgen. De stamgroepleiders geven zelf deze lessen. De
lessen vinden buiten op het schoolterrein plaats. De kinderen hebben daar geen speciale
gymkleding bij nodig, wel stevige schoenen of sandalen. Het spreekt voor zich dat
slippers niet voldoen.
Luizen
Iedere eerste woensdag of vrijdag na een vakantie worden alle kinderen
gecontroleerd op hoofdluizen.
Wordt er bij je kind hoofdluis geconstateerd, dan wordt gevraagd je kind op te halen
zodat het kind behandeld kan worden. Het is erg belangrijk om de behandeling te
voltooien, om alle neten en luizen weg te hebben. Als de haren behandeld zijn, mag je
kind weer naar school komen.
Weekopening/vieringen
Elke maandag openen we met alle kinderen en stamgroepleiders de week tijdens de
weekopening. De vieringen op vrijdag staan altijd vermeld in de jaarkalender op de
website of in de nieuwsbrief. Als ouder ben je van harte welkom om de viering live op
school of thuis mee te kijken via een livestream. De link voor de vieringen wordt via
Klasbord gedeeld.
Nieuwsbrief/Klasbord
De nieuwsbrief ontvang je wekelijks via ons ouderportaal Klasbord. Alle
Klasbordgegevens worden aan het begin van schooljaar 22-23 met jullie als ouders
gedeeld. Mocht je hier niet uitkomen, dan is er altijd de mogelijkheid om hulp in te
schakelen bij Nanouk of Kevin. Zij zijn beide beheerders van Klasbord.
Jaarkalender/schoolgids
De jaarkalender en de schoolgids vind je op de website van school:
https://www.hetmooisteblauw.nl/documenten
In het kader van papierbesparing drukken we deze niet meer af, maar deze is
online te raadplegen.
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Specifieke informatie middenbouw
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
We stimuleren de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen in de
middenbouw door te werken met weekplannen, leren omgaan met uitgestelde aandacht,
gedeelde verantwoordelijkheid voor het opruimen van de thuisruimtes en het leerplein,
het uitvoeren van schooltaken en het zelfstandig afspraken maken met de
stamgroepleiders.
Het is fijn als jullie deze zelfstandigheid ook thuis stimuleren. Denk hierbij aan het zelf
inpakken van hun tas, zelf smeren van hun brood, maar ook het stimuleren van het zelf
afspraken maken met de stamgroepleider over het trakteren bij een verjaardag of het
doorgeven van een afspraak bij de tandarts.
Materialen van school
Laptop van school: Vanaf groep 4 krijgen kinderen een laptop van school in bruikleen.
Zij zijn verantwoordelijk voor deze laptop en gebruiken deze van groep 4 tot groep 8.
Deze laptops zijn eigendom van Het Mooiste Blauw.
Etui: Elk kind krijgt een etui van school met inhoud (schoolpotlood, schoolpen, gum etc.)
Het is de bedoeling dat de kinderen zorg dragen voor hun spullen in het etui. Raken ze
iets kwijt of gaat het met opzet kapot, dan kunnen ze voor een kleine vergoeding weer
een nieuwe kopen. We vragen de kinderen geen schrijfmaterialen van thuis mee te
nemen.
Verjaardagen
Als kinderen jarig zijn, mogen ze hun groepsgenootjes trakteren. Een kleine traktatie is
hiervoor voldoende. Iets lekkers en kleins is goed. Cadeautjes zijn niet nodig.
Kinderen maken een afspraak met de stamgroepleider wanneer ze willen trakteren. We
proberen 1 feestje per dag te houden, zodat de jarige ook echt in het zonnetje staat die
dag.
Uitnodigingen uitdelen op school en het schoolplein kan voor vervelende situaties
in de klas/op school zorgen. Daarom willen we jullie vragen om dit op een andere
manier te regelen om dit soort situaties te voorkomen.
Spullen van thuis
In de middenbouw laten kinderen hun eigen spullen zoveel mogelijk thuis.
Mochten ze toch iets meenemen om te laten zien aan de klas, bijvoorbeeld als ze
een diploma hebben gehaald of iets nieuws hebben gekregen, mogen zij dit
natuurlijk meenemen op maandag voor bij het verhaal in de weekendkring.
Mochten kinderen op de fiets naar school komen is er in de klas een bakje waar
de kinderen de fietssleutel in kunnen leggen.
Schoenen
Op school dragen we geen schoenen in de thuisruimtes. Zorg voor schoenen die
gemakkelijk aan te trekken zijn. Als het warm is en kinderen met blote voeten in
sandalen lopen graag sokken meegeven voor in de school. Op blote voeten lopen staan
we om reden van hygiëne niet toe. Als het koud is, zijn pantoffels dan weer heel fijn!
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Communicatie
Communicatie met ouders gebeurt via ons ouderportaal Klasbord. Op dit ouderportaal
worden de volgende zaken vermeld:


De nieuwsbrief.





Belangrijke mededelingen of verzoeken vanuit de stamgroepleider.
Vragen of verzoeken aan de stamgroepleider van je kind.
Foto's van diverse activiteiten die plaatsvinden op school of in de eigen
stamgroep.
 de schoolkalender, de schoolgids.
We vragen jullie om het ouderportaal Klasbord goed in de gaten te houden; hierin wordt
veel belangrijke informatie met jullie gedeeld en is het communicatiemiddel met ons als
school. We gebruiken geen mail om te communiceren met jullie als ouders. Dit zit in het
Ouderportaal onder ‘berichten’.
Portfolio
Met behulp van observaties en toetsen houden wij de ontwikkeling van de kinderen bij.
Wanneer er bijzonderheden zijn, nemen we contact met je op. Wanneer je vragen of
zorgen hebt, kun je altijd een afspraak maken met de stamgroepleider.
Wij werken niet met een rapport, maar met een portfolio. Daarin komt een ik-tekening
(zichzelf tekenen), werkjes waar ze trots op zijn en het kindplan, waar de ontwikkeling
van jouw kind aan de hand van de jenaplanessenties wordt bijgehouden. Het kindplan
is een groeidocument, een procesgericht instrument wat meegaat tot groep 8. Tussen
september en juni word je 2x uitgenodigd voor een portfoliogesprek over de algehele
ontwikkeling van je kind. Het eerste gesprek vindt plaats voor de kerstvakantie en het
tweede gesprek voor de zomervakantie.
Voor alle nieuwe kinderen in de middenbouw en hun ouders vindt er een startgesprek
plaats aan het begin van het schooljaar.
Inloop
Op woensdag is er de mogelijkheid om samen met je kind te starten in het hoekenwerk.
Dit is van 08:30u tot 09:00u. Daarna ruimen we samen op en starten we met de kring.
Mocht het een keer niet doorgaan dan houden we jullie hiervan op de hoogte via
Klasbord.
Team middenbouw
De Zilvervossen
Daniëlle Buise werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Willem van der Heijden werkt op donderdag
De Langooregels
Eline van Els werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Nieuwe groep (naam wordt met de kinderen nog gekozen)
-

Josje Hoens werkt op maandag, dinsdag, woensdag
Noortje Hazenberg werkt op donderdag en vrijdag
Ingeborg van Schaik werkt op dinsdag (afwisselend met Josje)

