
 

CONTACTGEGEVENS 

Blinkertpad 3 • Telefoon: 023 5242255 • www.beatrixschoolhaarlem.nl 

  

Groep 1/2A 

jany.hoornstra@spaarnesant.nl (ma, di, do en vr) 

milka.kovacs@spaarnesant.nl  (woe) 

  

Groep 1/2B 

linda.van.schooten@spaarnesant.nl (ma t/m woe) 

floortje.klinkenberg@spaarnesant.nl (do en vr) 

  

Groep 1/2C 

nynke.koopman@spaarnesant.nl (ma en di)  

marleen.gaus@spaarnesant.nl (woe t/m vr) 

  

Groep 1/2D 

sanne.geldorp@spaarnesant.nl (ma, di, do en vr) 

marloes.kenselaar@spaarnesant.nl (woe) 

  

Onderwijsondersteuning: 

ivana.beerendonk@spaarnesant.nl

Informa1ekaart 
Groepen 1/2

Van links naar rechts:  
Sanne, Milka, Jany, Floortje, Marloes 
Linda, Marleen, Ivana en Nynke
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SCHOOLVAKANTIES  
HerfstvakanQe  15 okt. t/m 23 okt. 2022 

KerstvakanQe  24 dec. t/m 8 jan. 2023 

VoorjaarsvakanQe 25 feb. t/m 5 maart 2023 

Pasen   7 april t/m 10 april 2023 

MeivakanQe  22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei t/m 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

ZomervakanQe 22 juli t/m 3 sept. 2023 

STUDIEDAGEN   

26 september 2022 

24 oktober 2022   

16 november 2022 

24 februari 2023 (administraQe-/overlegdag) 

17 maart 2023 

06 april 2023 

17 mei 2023 

19 juni 2023 (administraQe-/overlegdag) 

Waar je in deze informaQekaart ouder leest, bedoelen we ouders/

verzorgers. 

SCHOOLTIJDEN  

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur 

De leerlingen komen zelf de klas in tussen 08.20 - 08.25 uur. Je bent 

welkom om af en toe mee naar binnen te lopen. Om 08.30 uur start 

de les. Na schoolQjd ben je ook welkom om af en toe een kijkje in de klas 

te komen nemen of om een vraag te stellen.



ALLERGIEËN / MEDISCHE INFORMATIE 
Hee` je kind een allergie of is er op medisch gebied belangrijke 

informaQe te delen? Neem dan contact op met de leerkracht. 

  
BRENGEN EN HALEN 
Natuurlijk ben je van harte welkom om af en toe mee naar binnen te 

lopen met je kind. We begrijpen dat het fijn is om even de sfeer te 

proeven in de klas en de werkjes te bekijken. Wij werken nadrukkelijk 

aan de zelfstandigheid van kinderen. Zelfstandigheid gee` kinderen 

zelfvertrouwen en zorgt dat ze andere taken makkelijker aan kunnen 

gaan. Wij vragen je om jouw kind regelmaQg alleen naar binnen te laten 

gaan, zodat we samen werken aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid 

en zelfvertrouwen. Als je een korte vraag hebt, dan kan je die voor 

schoolQjd aan de leerkracht stellen. Voor een uitgebreide vraag en/of 

gesprek vragen we je een afspraak te maken. Als er bijzonderheden zijn 

over het ophalen, de BSO of andere mededelingen, laat dit dan voor 

schoolQjd per mail aan de leerkracht weten. Wanneer je te laat op school 

bent, neem dan afscheid van je kind bij de buitendeur. 

De leerlingen komen om 14:00 uur samen met de leerkracht naar buiten 

op het kleuterplein en wachten bij de leerkracht, totdat de leerkracht en 

de leerling de ouder/verzorger hebben gezien en er oogcontact is 

gemaakt. De BSO-organisaQes halen de leerlingen ook van school op.  

Wil je de leerkracht laten weten op welke dagen en van welke BSO je 

gebruik maakt? 

BUITENSPELEN 
De leerlingen spelen dagelijks twee keer buiten op het kleuterplein  

onder begeleiding van de eigen leerkracht of ondersteunend personeel. 

De groepen spelen om beurten met elkaar samen. We gaan onder alle 

weersomstandigheden naar buiten. Fijn als je kind  bij het weer passende 

kleding aan hee`. 

ETEN EN DRINKEN 

Rond 10 uur eten en drinken de leerlingen een gezond tussendoortje in 

de klas (bij voorkeur fruit of groente). De leerlingen lunchen tussen  

12:00 - 12:30 uur in de klas met de leerkracht. Er wordt voorgelezen of 

geluisterd naar een muziekje of een luisterverhaal. Het is fijn als de 

leerlingen twee bekers meenemen; (één voor 10:00 uur en één voor de 

lunch) en twee bakjes voorzien van naam. Liever geen Doppers 

meegeven. Onze ervaring is dat deze vaak omvallen, omdat ze hoog en 

smal zijn.  

GYM 
De kleuters krijgen twee keer per week gym. Op maandag van hun eigen 

leerkracht in de speelzaal en op woensdag van onze vakleerkracht, 

meester Pieter in de gymzaal.  

De leerlingen van de instroomgroep gymmen alleen nog met hun eigen 

leerkracht. De leerlingen gymmen in gymkleding en het liefst op gympen. 

Wil je deze gymspullen meegeven naar school in een tas waar de naam 

van je kind opstaat? Deze gymtas blij` op 

school. Voor elke vakanQe geven we de tassen 

mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan 

worden. Je kan dan meteen bekijken of de 

gymschoenen nog passen. 



HOOFDLUIS 

Na elke vakanQe controleren luizenouders alle leerlingen op hoofdluis en 

neten. We nemen contact op als er hoofdluis of neten bij jouw kind 

worden gevonden. We vragen om je kind op te komen halen en te 

behandelen. Een behandeling bestaat voornamelijk uit het haar kammen 

met een luizenkam, eventueel aangevuld met het gebruik van een anQ 

hoofdluizenmiddel. Dezelfde dag sturen we een Social Schools bericht 

naar alle ouders met de mededeling dat er hoofdluis is aangetroffen bij 

één of meerdere leerlingen in de groep. Een neet ontwikkelt zich tot luis 

in ongeveer Qen dagen. Om verspreiding te voorkomen, is het van belang 

om na dit bericht je kind voor een periode van twee weken thuis goed te 

controleren en dagelijks te kammen met een luizenkam.  

hkps://www.rivm.nl/hoofdluis  

HUSSELEN 
Na de voorjaarsvakanQe worden de groepen af en toe gehusseld.  

Er worden verschillende combinaQes van groepen 2 bij elkaar gezet, om 

te kijken welke leerlingen het beste bij elkaar passen. Dit is tevens een 

mooi moment om de leerlingen alvast voor te bereiden op groep 3.  

De leerlingen leren elkaar kennen en ze oefenen alvast met het werken 

op een blad.   

DE KRING 
Wij ziken elke dag met de leerlingen in de kring. Dat kan een vertelkring 

zijn, maar ook een reken- of taal acQviteit, een les over de omgang met 

elkaar, een versje/ liedje, muzikale vorming, Engels of een dramales.  

KWINK 

Kwink is onze methode voor sociaal-emoQoneel leren. Leerlingen leren 

wie ze zelf zijn, leren omgaan met anderen en leren verantwoorde keuzes 

te maken. 

  

We hebben heldere en eenduidige gedragsverwachQngen van groep 

1 t/m 8: 

•      Ik mag zijn wie ik ben en jij ook. 

•      Ik ga vriendelijk met de ander om. 

•      Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg. 

•      Ik zorg voor een rusQge en veilige omgeving. 

•      Ik ga netjes om met alle spullen. 

hkps://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders 

  

IPADS 
In elke kleutergroep zijn ongeveer vijf iPads, waarop de leerlingen 

educaQeve spelletjes kunnen spelen. Deze spellen sluiten o.a.  

aan bij de methode Onderbouwd. 

KENNISMAKINGS-, START- EN  
ONTWIKKELGESPREKKEN 
Elk schooljaar zijn er een aantal gesprekken 

gepland. Daarnaast is het alQjd mogelijk een 

extra gesprek met de leerkracht aan te vragen. 



Groep 1: Met de ouders van groep 1 hebben we na ongeveer vier tot zes 

weken een kennismakingsgesprek. Gedurende de rest van het schooljaar 

worden er minimaal twee ontwikkelgesprekken gepland.  

Groep 2: Met de ouders en/of verzorgers van groep 2 worden in het 

startgesprek de onderdelen 'Dit ben ik en hier werk ik aan' uit 

MijnRappornolio besproken. Gedurende de rest van het schooljaar 

worden er minimaal twee ontwikkelgesprekken gepland.  

MAANDVIERING / CULTUURMENU 
Ieder schooljaar verzorgt elke groep één keer een optreden voor ouders, 

opa's, oma's en alle andere leerlingen van de school. De maandvieringen 

van de kleuterbouw zijn op: 

Groep 1/2A en B - 15 maart 

Groep 1/2C en D  - 12 oktober 

Daarnaast maken we elk schooljaar gebruik van het cultuurmenu van 

Hart Haarlem. Dit is een structureel cultuurprogramma, waarbij 

leerlingen Qjdens hun basisschoolQjd in aanraking komen met cultureel 

erfgoed en diverse kunstdiciplines, zoals: theater, dans, muziek literatuur, 

beeldende kunst en audiovisuele vorming.  

MAATJES EN HELPENDE HANDJES 
In de klas werken we met maatjes. Elke leerling is aan een andere  

leerling gekoppeld voor een bepaalde periode, dit rouleert gedurende 

het schooljaar. De leerlingen gaan samen met hun maatje in de rij, doen 

soms samen een opdracht, kunnen elkaar helpen en zijn samen 

‘helpende handjes’. ‘De helpende handjes’ zijn voor een dag de hulpjes 

van de leerkracht en doen die dag extra taakjes. 

METHODE ONDERBOUWD 
Wij werken bij de kleuters met de methode Onderbouwd. Deze methode 

staat voor: Het speels bewust en doelgericht sQmuleren van de 

ontwikkeling van de leerlingen. Denk hierbij aan de taal-, reken- en 

motorische ontwikkeling. Wij werken met thema’s die ongeveer vier tot 

zes weken duren. In de wekelijkse Nieuws uit de groep via Social Schools, 

lees je meer over verschillende acQviteiten rondom het thema, waar wij 

op dat moment over werken.  

MIJNRAPPORTFOLIO 
We werken met MijnRappornolio als middel om de ontwikkeling van 

jouw kind inzichtelijk te maken. In onze visie spelen betrokkenheid bij de 

eigen ontwikkeling en eigenaarschap van leerlingen een belangrijke rol. 

Leerlingen hebben bijvoorbeeld zelf invloed op de werkstukken die in 

MijnRappornolio geplaatst worden. Ze vullen ook samen met de 

leerkracht hun eigenschappen en talenten in op de startpagina. Tijdens 

het kennismakingsgesprek na ongeveer vier à zes weken na de start van 

je kind, krijg je de inloggegevens voor MijnRappornolio. 

ONLINE ONDERWIJS 
We kunnen als het nodig is, overstappen van 

fysiek naar online onderwijs. Dit doen we 

bijvoorbeeld als de leerkracht wel in staat is om 

les te geven, maar zelf thuis moet blijven (bijv. 

quarantaine). Er zullen dagelijks 

contactmomenten zijn. Als de leerkracht ziek is 

en er is geen vervanging, dan stappen we over 



op het zelfstandig thuiswerken m.b.v. Padlet. Voor alle groepen staat er 

een Padlet klaar om in te zeken in deze onverwachte situaQes.  

Met hybride onderwijs (lesgeven aan zowel kinderen thuis als op school) 

zijn we terughoudend. Dit is alleen mogelijk als een leerling niet ziek is, 

maar wel langere Qjd thuis moet blijven (bijv. quarantaine).  

OUDERHULP / KLASSENOUDER(S) 
Elke groep hee` één of twee klassenouders die helpen bij het organiseren 

van o.a. hulpouders bij een acQviteit. RegelmaQg hebben wij hulp nodig 

bij luizenpluizen, uitstapjes of andere acQviteiten. Wil je graag 

klassenouder zijn? Laat het de leerkracht weten bij de start van het 

schooljaar. Bij meerdere aanmeldingen wordt er geloot. 

ROKEN EN ALCOHOL 
De school en het schoolplein zijn rookvrije zones. Alle acQviteiten met 

leerlingen, zowel binnen als buiten de school (bijv. excursies en kamp) zijn 

rook- en alcoholvrij. 

SCHOOLACCOUNT 

Alle leerlingen hebben een schoolaccount. Via het communicaQe- en 

samenwerkingsplanorm ‘Teams’ wordt dit account gebruikt Qjdens het 

(eventuele) online onderwijs.  

SCHOOLBIBLIOTHEEK 
We beschikken over een ruim gesorteerde bibliotheek met leesboeken, 

waar alle leerlingen gebruik van maken. Een aantal enthousiaste ouders 

houdt de bibliotheek netjes en up-to-date. Elke week gaan er kleine 

groepjes onder begeleiding van juf Ivana naar de bibliotheek in de school 

om een boek te lenen. De boeken blijven in de klas, zodat de kinderen op 

verschillende momenten van de dag een boekje kunnen lezen. 

SCHOOLREIS OF FEEST/UITJE 

De groepen 1/2 gaan dit schooljaar op vrijdag 23 september op schoolreis 

naar speeltuin de Veilige Haven in IJmuiden.  

SOCIAL SCHOOLS 
Via Social Schools, ons digitaal informaQeplanorm, ontvang je de 

informaQe vanuit school. Op de eerste schooldag ontvang je een 

acQvicaQe-code voor Social Schools. Fijn als je dit meteen in orde maakt, 

want vanaf dan ontvang je alle belangrijke informaQe: leuke stukjes van 

de leerkracht en de nieuwsbrieven en/of mededelingen vanuit de school. 

Als je kind ziek is of een (tand)artsafspraak hee`, wil je dat dan vóór 

08:00 uur via Social Schools laten weten? Een verlofaanvraag kan ook via 

Social Schools ingediend worden. Bekijk op Het Leerplein-MZK - regio 

Midden en Zuid Kennemerland of je aanvraag gebaseerd is op een geldige 

reden voor verlof. Je kunt op deze website lezen dat een aanvraag voor 

extra vakanQeverlof zelden mag worden toegekend. 

https://www.leerplein-mzk.nl/
https://www.leerplein-mzk.nl/


SPEEL- EN WERKTIJD 
Dit is het moment dat de kinderen een werkje gaan doen, individueel of 

in kleine groepjes. Dit kan zelfstandig zijn, bijvoorbeeld met 

ontwikkelingsmateriaal of onder begeleiding van de leerkracht. Na het 

werken is er de mogelijkheid om te kiezen van het kiesbord. 

De kinderen kiezen met hun eigen plaatje een acQviteit die op het 

kiesbord staat aangegeven. Voorbeelden zijn: Spelen in de themahoek, 

de bouwhoek, de huishoek, met construcQemateriaal, kralenplank of 

tekenen.  

THEMATISCH WERKEN  
Elke zes weken staat er in de kleuterbouw een thema centraal, waarbij 

we het les- en spelaanbod van verschillende vakken geïntegreerd 

aanbieden. De start van het thema bestaat vooral uit het aanwakkeren 

van de nieuwsgierigheid van de leerlingen. De leerlingen denken na over 

welke onderwerpen er bij het thema horen, wat leerlingen over dit 

onderwerp willen leren en hoe de themahoek ingericht kan worden.  

Het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren wordt hierbij 

gesQmuleerd. Door deze manier van werken kunnen leerlingen hun 

talenten inzeken en ontdekken ze nieuwe talenten van zichzelf. 

ThemaQsch werken past goed bij onze visie over eigenaarschap. Een 

leerling hee` namelijk invloed op hoe er gewerkt wordt aan de lesdoelen 

en persoonlijke doelen.  

TOILET 
Wanneer jouw kind op de basisschool start, moet het zindelijk zijn en zelf 

naar de wc kunnen gaan. Als je kind nog niet (volledig) zindelijk is, dan 

vragen wij je ongeveer drie maanden voor de start dit te melden, zodat 

we samen naar een oplossing kunnen zoeken. We kunnen je dan 

adviseren om een zindelijkheidstraining met je kind te volgen of je kind 

een plashorloge te laten dragen. Ongelukjes kunnen natuurlijk alQjd 

gebeuren. Het is daarom handig om een plasQc tas mee te geven in de 

rugzak van je kind. Schone kleding is op school aanwezig. Als je kind 

vaker een ongelukje hee`, dan is het fijn een eigen setje droge kleding in 

de rugtas mee te geven. Als je kind een ongelukje hee` met ontlasQng, 

dan verwachten we dat je je kind binnen een kwarQer op komt halen of 

laat ophalen. Er is geen commode of geschikte ruimte voor verschoning 

op school aanwezig. 

VERJAARDAG 

Verjaardagen vieren we met de groep in de klas en trakteren mag 

natuurlijk.  Stem van tevoren met de leerkracht af welke dag het beste 

uitkomt om te trakteren. We vragen je om rekening te houden met het 

feit dat we gezonde traktaQes promoten en dat de traktaQes bescheiden 

blijven. Kauwgom en lolly’s vinden wij gevaarlijk om op school op te eten 

en we geven deze mee naar huis. Op de website: 

www.gezondtrakteren.nl vind je ideeën voor gezonde traktaQes.  

Na het trakteren in de klas mag de jarige de klassen rond bij vier  

groepen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere kleutergroepen en/of bij de 

groepen van oudere broers/zussen op school.  

De eerste keer je verjaardag vieren op school is 

een bijzonder moment. We nodigen ouders dan 

ook van harte uit bij het vieren van de vijfde 

verjaardag in de klas. De volgende verjaardagen 

op school vieren we met klasgenoten en de 

leerkracht.  



ZELFSTANDIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID 
Op het moment dat je kind bij ons start, verwachten we dat je kind 

zichzelf kan aan- en uitkleden. Denk daarbij aan het wisselen van 

gymkleren evenals het zelfstandig aan- en uitrekken van de jas met rits, 

sjaal, muts, wanten et cetera. 

Vanaf de start van de basisschool werken wij aan de zelfstandigheid en 

flexibiliteit van de leerlingen. Dit vinden we belangrijk, omdat 

zelfstandigheid o.a. een gunsQg effect hee` op het zelfvertrouwen van 

leerlingen. In groep 1/2 werken we op verschillende manieren aan deze 

zelfstandigheid: 

• Als de leerlingen ’s morgens binnenkomen kiezen ze een werkje en/of 

ligt er een werkje klaar. 

• We leren leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht. Als de 

leerkracht een bloemenkevng draagt, dan werkt zij met een deel van 

de groep. De andere leerlingen weten door de bloemenkevng dat zij 

zelfstandig gaan werken, zonder de leerkracht en de overige leerlingen 

te storen. 

• We gebruiken een Qme-Qmer om aan te geven hoe lang de kinderen 

de Qjd hebben voor een opdracht. 

• Het kiesbord sQmuleert de leerlingen zelf keuzes te maken. 

• Zelfredzaamheid speelt een grote rol in alle dagelijkse zaken in de klas, 

denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een meningsverschil, 

verantwoordelijk zijn voor wat je doet of zegt, het opruimen van eigen 

spullen, zorg dragen voor de gezamenlijke omgeving, rekening houden 

met een ander, enzovoort. 


