
Gym: 

• Iedere groep gymt twee keer per week. Één 
keer op school en één keer in de Haspel. 

• Op woensdag gymmen de kinderen in de 
Haspel. Graag de kinderen goede gymschoenen 
meegegeven, met harde zolen. Geen schoenen 
met zwarte zolen. We willen graag dat de 
kinderen een T-shirt en een korte broek dragen 
in de gymzaal. Zonder geschikte schoenen en 
kleding kunnen wij de kinderen uit 
veiligheidsoverwegingen helaas niet mee laten 
gymmen.  

• De kinderen kunnen vanaf 12:20 uur buiten 
(vanwege corona) worden opgehaald bij de 
Haspel. De kinderen waarvan de ouders buiten 
staan, mogen naar buiten lopen, zodat wij het 
overzicht houden. Om 12.25 uur lopen wij met 
de kinderen terug naar school en zullen daar 
rond 12.35 uur aankomen.   

 
Vulpen 

• Vanaf groep 4 krijgt uw kind een vulpen vanuit 
school.  

 
Uitstapjes 
De leerkrachten organiseren een aantal uitstapjes 
per jaar. Het budget hiervoor is gelijk, maar de 
uitstapjes van middenbouw A en B kunnen 
verschillend zijn.  
 
Ten slotte 
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd bij ons 
terecht.  
Voor korte vragen kunt u ons ook mailen. 
Jaco: jacomijn.luijten@tangent.nl  

Anne: Anne.klijn@tangent.nl  

 
Wij wensen jullie en jullie kinderen een plezierig 
en leerzaam schooljaar toe. 
 
Jaco en Anne  
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Pedagogische regels: 
We hebben in de school 3 basisregels die 
betrekking hebben op omgaan met elkaar: 

- Voor groot en klein zullen we aardig zijn; 

- Binnen is het een wandelgebied en buiten 
lekker niet; 

- We zullen goed voor de spullen zorgen, 
dan zijn ze weer te gebruiken voor 
morgen.  

 
Verschillende kringen: 
In het ritmisch weekplan staan verschillende 
kringen. Bijvoorbeeld de leeskring, de 
projectkring en de ik-kring. Als uw kind aan de 
beurt is om één van de kringen voor te bereiden, 
krijgt uw kind een brief mee met daarop de 
datum en uitleg over de inhoud ervan.   
 
Verjaardag vieren: 

• Graag een week van tevoren een afspraak 
maken met de leerkracht i.v.m. het inplannen 
in het rooster. Het vieren van de verjaardag 
duurt ongeveer een half uur. 

• Wij streven ernaar om zo gezond mogelijk te 
trakteren: Graag verpakte traktaties vanwege 
het coronavirus. 
 

Ritmisch weekplan/ planbord: 
Hoe ziet een dag in de middenbouw er uit a.d.h.v. 
het planbord: 

• Iedere ochtend schrijven we op het bord wat er 
die dag gaat gebeuren. 

• In de ochtend wordt er vooral gewerkt aan 
lezen, taal, rekenen, spelling, schrijven. ‘s 
Middags staan vakgebieden als  
wereldoriëntatie, gym, drama en beeldend 
vormen ingepland.  

• Wij werken volledig in de stamgroep. Het enige 
moment waarbij de kinderen uit de stamgroep 
gaan is tijdens het bouwbreed lezen. Dit duurt 
45 minuten. Groep 3 krijgt dan leesinstructie 
van juf Anne, de DUO-leesgroep is bij juf Jaco 
en de stilleesgroep is bij juf Sascha en meester 
Stan (op dinsdag).  

 
Binnenkomst in de klas 

• Zorg ervoor dat uw kind op tijd is.  

• We vragen de kinderen om rustig binnen te 
komen en meteen in de kring te gaan zitten. 
Hier kunnen ze lekker rustig een boekje lezen.  

 

Fruit:  
Vanuit school krijgen de kinderen om 10.15 uur 
schoolfruit. Het fruit varieert.  
 
Lunch: 
In de middenbouw krijgen de kinderen van 12:00 
uur tot 12:15 uur de tijd om te lunchen. 
Vervolgens gaan ze een half uur buiten spelen. 
We willen u vragen om een gezonde lunch mee te 
geven.  
 
 
Oudergesprekken: 

• Oudergesprekken staan op de jaarkalender. 

• Voor de herfstvakantie staan er MOL-
gesprekken gepland. Hierover volgt later meer 
informatie.  

• Ongeveer een week voor de 
rapportgesprekken krijgt u een uitnodiging om 
een afspraak te maken.  

• Als u iets te bespreken heeft over uw kind met 
de stamgroepleerkracht dat niet kan wachten 
tot het geplande gesprek, dan het liefst na 
schooltijd of via de mail even een afspraak 
maken.  


