Welkom op

De Wegwijzer
Kampstraat 21
5943 AR Lomm
077 4731500
info.wegwijzer@fortior.nl

Beste ouders,

Normaal gesproken hadden we u deze periode van harte welkom geheten op de inloopochtend van
onze school.
Helaas is de school voor de kinderen gesloten en kunnen we u ons onderwijs niet in bedrijf laten zien.
We begrijpen dat het kiezen van een basisschool voor uw kind een grote beslissing is. Daarvoor is
meer nodig dan alleen informatie op papier.
We willen u daarom graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek waarbij we u door onze school
rondleiden. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de teamleider
onderbouw Doreen Moonen. Dat kan per mail doreen.moonen@fortior.nl of telefonisch 077
4731500.
Om u alvast een beeld te geven van onze school hebben we dit informatiepakket samengesteld.
Dit pakket bevat naast deze informatiebrief:
• De schoolgids (algemeen gedeelte)
• De schoolgids (praktisch gedeelte)
• Het inschrijfformulier
• Het ‘Even kennismaken’-formulier
• Flyer PBS
Hoe en wanneer aanmelden
Als u uw kind bij ons op school wilt inschrijven, kunt u het inschrijfformulier en het Evenkennismaken-formulier naar ons toesturen. Dit kan per post of door een ingevuld formulier in te
scannen en te mailen naar info.wegwijzer@fortior.nl. Beide formulieren zijn ook te vinden op onze
website www.dewegwijzer.fortior.nl via het tabblad ‘nieuwe ouders’. Inschrijven kan in de maanden
januari en februari.
We staan graag voor u klaar en we hopen uw kind te mogen verwelkomen op onze school.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Wegwijzer
Jos Rutten
Directeur de Wegwijzer

Plattegrond de Wegwijzer
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Onderwijsaanbod in groep 1-2-3
Thematisch onderwijs
We werken thematisch. Jaarlijks komen er 5 thema’s aan bod waarvan er 2 schoolbreed aangeboden
worden.
Bij het samenstellen van het onderwijsaanbod binnen het thema stellen we ons de volgende vragen:
• Waar staan de leerlingen nu en wat hebben ze nodig?
• Welke leerdoelen staan de komende periode centraal?
• Waar liggen de interesses van de leerlingen?
• Wat is er nu actueel en sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen?
Op deze manier werken de kinderen op een betekenisvolle manier aan hun ontwikkeling.
De activiteiten binnen het thema komen terug in kringactiviteiten, bewegingsactiviteiten, opdrachten
tijdens de speelwerktijd en in de hoeken die worden ingericht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de taalleeshoek, de bouwhoek, de themahoek en de knutselhoek.

Dagopening
We starten iedere dag gezamenlijk in de kring met de dagopening:
• Wie zijn vandaag de helpende handjes?
• We tellen of iedereen aanwezig is
• We kijken samen naar het programma van de dag
• En we benoemen welke dag en welke datum het is
• En natuurlijk wisselen we ‘nieuwtjes’ uit

Kringactiviteiten
Na de dagopening is er een kringactiviteit. Dit kan een grote kring of een kleine kring zijn. Soms is er
namelijk instructie nodig voor alle kinderen, maar soms is de instructie alleen voor een aantal
leerlingen nodig. Als voorbeeld: de kring kan instructie bevatten voor alle kinderen van groep 1, 2 &
3. Maar soms is de instructie alleen nodig voor één jaargroep bijvoorbeeld alleen de leerlingen van
groep 2.
Denk bij kringactiviteiten aan:
• Taalactiviteiten (bijv. versjes, prentenboeken, begrijpend luisteren, woordenschatspelletjes,
liedjes, activiteiten voor de beginnende geletterdheid, leergesprekken)
• Rekenactiviteiten en rekenspelletjes (bijv. omgaan met de telrij, hoeveelheden & getallen,
vergelijken, ordenen, meten, wegen)
• Muzieklessen
• Themakring

Speelwerktijd
Iedere ochtend en middag hebben de leerlingen
speelwerktijd.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan dan met
een activiteit van het digikeuzebord aan de slag.
De leerkracht bepaalt het aanbod. Soms mogen
de kinderen hier zelf uit kiezen door hun
naamkaartje bij een activiteit te plaatsen. En soms
deelt de leerkracht kinderen bij een activiteit in.

De leerlingen van groep 3 gaan ’s ochtends tijdens de speelwerktijd aan de slag met Veilig leren lezen
en Gynzy rekenen. ’s Middags krijgen ze ook de ruimte om deel te nemen aan de thema-activiteiten
en de themahoeken.

Bewegingsonderwijs
De leerlingen hebben dagelijks bewegingsonderwijs. We beschikken over een speelzaal waar een
aanbod is van klimmen & klauteren, zang- en tikspelen en lessen met klein gymmateriaal. Daarnaast
maken we ook gebruik van de grote buitenruimte om te bewegen. De buitenruimte zal dit jaar
helemaal aangepast worden zodat er een breed bewegingsaanbod mogelijk is.
De leerlingen van groep 3 gaan ook 1 keer per week samen met groep 4-5 gymmen in de
Pastoorshof.

Het volgen van de leerlingen
We vinden het belangrijk om samen met ouders de ontwikkeling van de kinderen te
volgen. Voordat de leerlingen bij ons starten hebben ze er al een hele ontwikkeling
opzitten. Daarom vindt er voor de start een intakegesprek met ouders plaats. Het
doel is om goed aan te kunnen sluiten bij de leerling om zo een veilige start te
kunnen maken op school.
Dagelijks observeert de leerkracht de leerlingen. Hiervoor hebben we een
leerlingvolgsysteem dat gekoppeld is aan het digikeuzebord.
Middels MijnRapportfolio houden we u op de hoogte van de ontwikkeling van uw
kind. MijnRapportfolio is een digitaal rapport waarin we de ontwikkeling van de leerlingen breed
volgen. Twee keer per jaar worden de vorderingen met ouders gedeeld. U wordt dan ook in de
gelegenheid gesteld om met de leerkracht in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind.
Naast deze rapportgesprekken kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht
wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. Andersom zullen wij dat natuurlijk
ook doen.

De leerkracht & de schooltijden
De leerkracht van groep 1-2-3 is juffrouw Jasmijn van Esch. Zij is
van maandag t/m donderdag in de groep. Op dinsdag- en
woensdagochtend wordt zij ondersteund door juffrouw Lisa
Leinema (onderwijsassistente).
De leerlingen van groep 1-2-3 komen van maandag t/m
donderdag naar school. Op vrijdag hebben de kinderen van groep
1 en 2 vrij. De leerlingen van groep 3 sluiten op vrijdagochtend bij
groep 4-5 aan.
Juf Jasmijn
Onze schooltijden zijn:
Maandag
8:30u. – 12:00u.
Dinsdag
8:30u. – 12:00u.
Woensdag
830u. – 12:30u.
Donderdag
8:30u. – 12:00u.
Vrijdag
8:30u. – 12:00u.
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13:15u. – 15:15u.
13:15u. – 15:15u.

&
&

13:15u. – 15:15u.
13:15u. – 15:15u.

Juf Lisa

Spring kinderopvang
We werken samen met Spring Kinderopvang. Naast het peuteraanbod kunnen de kinderen ook
gebruik maken van de voor-, tussen- en naschoolse opvang.
Meer informatie over Spring vindt u in de brochure die is bijgevoegd.

PBS
We vinden een veilig schoolklimaat heel belangrijk. Samen met de
kinderen werken we met PBS. In de bijgeleverde flyer kunt u hier alles
over lezen.

Er is meer…
We kunnen natuurlijk niet onze school in één informatiebrief weergeven. Daarom hopen we u
binnenkort te mogen verwelkomen zodat we u nog meer over ons onderwijs kunnen vertellen en
laten zien.

