Hoevelaken, 7 februari 2018

Betreft: start Eekhoorngroep

Beste ouders en verzorgers,
Na de voorjaarsvakantie start de Eekhoorngroep. Leerkracht Marijke Wiersma verwelkomt op
maandag 4 maart de kinderen die na 5 februari 2019 vier jaar zijn geworden. Deze kinderen zijn
dan al vier jaar en mogen iedere dag naar school.
Op deze maandag 4 maart wordt ook de introductieochtend gehouden voor de kinderen die
vóór 1 mei 2019 vier jaar zijn. Zij worden om 8.30 uur op school verwacht. U kunt uw kind
weer ophalen om 12.00 uur. Op deze ochtend maakt uw kind kennis met de andere kinderen
en de leerkracht. Daarnaast gaan we samen (buiten)spelen en werken.
Uw kind ontvangt in februari een persoonlijke uitnodiging voor deze ochtend.
Een van de veel gestelde vragen is: ‘Wanneer kan ik eens komen kijken?’
Daarvoor kunnen de ouders van een kind dat na 1 mei 2019 vier jaar wordt een afspraak maken
met de leerkracht. Kort voor de vierde verjaardag van uw kind mag uw zoon of dochter één of twee
keer op bezoek komen in de onderbouwgroep. Ouders hoeven daar niet bij te blijven, maar het kan
wel. U kunt zelf in overleg met de leerkracht het beste inschatten wat goed is voor uw kind.
Op de Hoeve werken de onderbouwleerkrachten nauw met elkaar samen. De Eekhoorngroep
neemt ook deel aan deze samenwerking. Dit betekent dat zij samen met twee andere groepen
werken en spelen. Op deze manier kunnen de kinderen veel van elkaar leren en ontmoeten zij
elkaar tijdens het werken en spelen. Vanzelfsprekend neemt de Eekhoorngroep ook deel aan alle
schoolse activiteiten die worden georganiseerd en beschreven staan in de schoolgids.
Als er vriendschappen ontstaan in deze groep, dan wordt dat meegenomen en gewogen door de
onderbouwleerkrachten bij de plaatsing in de nieuwe stamgroep voor het schooljaar 2019-2020.
U kunt als ouder vóór de maand mei aangeven of u bepaalde zaken extra onder de aandacht van
de leerkracht wilt brengen (zie ook blz. 34 van de schoolgids > Stamgroepindeling).
Als u kennis wilt maken met leerkracht Marijke, dan kan dat vanaf maandag 4 maart 2019.
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom op school.

Met vriendelijke groet,
Nancy de Graaff

