Informatiebrochure groep 1 en 2

basisschool Lingelaar

Algemeen
Welkom bij ons op de Lingelaar. Wat fijn dat u gekozen heeft voor onze school. We hopen
er, samen met u als ouder, voor te zorgen dat uw kind een plezierige en leerzame
basisschooltijd tegemoet gaat.
In het begin is het voor de kinderen, maar ook voor de ouders, even wennen.
Het gaat anders als op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. Daarom geven wij u
praktische informatie over de groepen 1 en 2. U kunt dit zien als een aanvulling op de
schoolgids.
Indeling van de groepen 1 en 2
De Lingelaar start het schooljaar met één combinatie groep 1/2. Wordt de groep te groot,
dan gaan wij kijken op welke momenten wij groep 1 en 2 het beste kunnen splitsen.
Als school zien wij er veel voordelen in om de kinderen uit de groepen 1 en 2 samen in een
klas te laten functioneren.
Eén van de grootste voordelen is dat de jongere kinderen, die voor het eerst op school
komen zich kunnen optrekken aan de oudere
kinderen. Op deze wijze leren de oudere kinderen
verantwoordelijkheid te nemen voor de jongere
kinderen en voelen de jongere kinderen zich meer
gesteund en begrepen in de nieuwe omgeving.
Een ander groot voordeel is dat de kinderen makkelijk
mee kunnen doen met een andere groep. Zo kan een
kind uit groep 1, dat al aan bepaalde activiteiten van
groep 2 toe is, daaraan deelnemen. Tevens kan een
kind uit groep 2, dat nog wat extra activiteiten uit
groep 1 nodig heeft daaraan meedoen.
Wennen voor de 1e schooldag
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool.
Maar al voordat uw kind vier jaar wordt, mag het al vijf dagdelen komen meedraaien.
De nieuwe leerkracht van uw kind neemt voordat die wenperiode aanvangt, contact met u
op. Zij bespreekt, in overleg met u als ouders, wanneer de vijf dagdelen het beste kunnen
worden ingepland.
Uw kind krijgt als het eenmaal op school zit van ons een fotoboekje mee naar huis.
Hierin bevinden zich foto’s van herkenbare zaken die binnen de groep een grote rol spelen.
Dit boekje mag een maand in het bezit blijven van uw kind. Op deze manier kunnen de
kinderen aan opa, oma en andere in hun omgeving ‘’hun school’’ laten zien en er door
middel van beeldmateriaal over vertellen.
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Start van de ochtend en middag
De kinderen zijn vanaf 8:20 uur welkom in de klas. De kinderen gaan dan op hun stoel zitten.
Om 8:30 uur begint de schooldag.
Op maandag en donderdag starten de kinderen niet in de kring maar aan de groepstafel. Op
deze dagen zijn de ouders/verzorgers/opa’s en oma’s van harte welkom in de klas om samen
met het kind een spelletje te doen. Op de tafels staan spelletjes klaar. De time-timer geeft
aan hoelang er gespeeld mag worden. Daarna worden de spelletjes opgeruimd en wordt
gestart met de schooldag. Op dinsdag, woensdag en vrijdag nemen de kinderen afscheid bij
de deur. Probeer het afscheid van uw kind zo kort mogelijk te houden.
Na de lunchpauze worden de kleuters op het plein door de leerkracht ontvangen. Tot 12:45
uur is de overblijf juf aanwezig op het plein. Om 12:45 uur gaat het hek open voor de
kinderen die tussen de middag thuis of elders hebben gegeten.
Een schooldag in groep 1/2
Als alle ouders/verzorgers vertrokken zijn beginnen we met de kinderen in de kring. Bij de
kleuters is geen dag hetzelfde. Maar hieronder beschrijven wij hoe een dag bij de kleuters er
ongeveer uit ziet om u als ouder een goed beeld te geven.
Er worden begroetingsliedjes gezongen en er is een kringgesprek. Hierna gaan we werken in
hoeken en groepen. De kinderen gaan naar hun tafel om een opdracht uit te voeren.
Bijvoorbeeld een puzzel, een constructieopdracht of een creatieve opdracht. Tevens spelen
er kinderen in de hoeken (bijv. de bouwhoek of de poppenhoek).
Rond 10.15 uur gaan we weer in de kring voor een kringactiviteit op het gebied van
taal/lezen, rekenen, muziek of Engels. Vervolgens wordt er gegeten en gedronken. Bij mooi
weer spelen we daarna buiten, bij slecht weer gaan we naar het speellokaal.
Als we weer naar binnen gaan doen we nog kringactiviteit (wederom op het gebied van
taal/lezen, rekenen, muziek of Engels). Dan is het tijd om de jassen aan te trekken en naar
buiten of de overblijf te gaan.
Ook de middag beginnen we volgens een vast ritueel. Vervolgens is er weer tijd voor een
kernactiviteit.
We werken weer in hoeken/groepen. En gaan bij mooi weer nog naar buiten en bij slecht
weer naar het speellokaal.
Overblijven
Uiteraard is er de mogelijkheid voor de kinderen om (tegen een vergoeding) over te blijven.
De kinderen blijven over onder toezicht van een begeleider. De kleuters kunnen overblijven
op maandag, dinsdag en/of donderdag en zijn ingedeeld in een aparte overblijfgroep. Voor
aanmelding verwijzen we u naar de website: www.lingelaar.nl
*Tijdens de corona-periode hanteren wij tijdelijk een continurooster. Dit betekent dat alle
kinderen tussen de middag op school eten. Hierdoor zijn de kinderen eerder uit: om 14.30
uur. De kinderen worden ’s morgens niet in de klas gebracht, maar tot het hek op het plein.
De eerste keer mag u natuurlijk even mee naar binnen.
Veiligheid
Komt u uw kind wat later op school brengen of eerder ophalen, doe dit dan via de
hoofdingang (even aanbellen). Tijdens de schooltijden zijn alle deuren op slot.
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De school gaat uit
Aan het einde van de morgen en de middag komen de kinderen samen met de leerkracht
naar buiten. De leerkrachten nemen een vaste plaats in op het plein. De leerkracht kan zo
goed zien dat de kleuters, met hun ouders of bekenden meegaan. De kinderen wachten bij
de leerkracht tot ze opgehaald worden door de ouder(s) of oppas. Als iemand anders dit
doet dan de vader of de moeder, horen wij dit graag. De ouders (oppas) wachten in de buurt
van het hek op het kleuterplein. Wilt u de ingang vrijhouden?
Als de school uitgaat, hanteren wij de regel, dat er niet meer op de speeltoestellen en met
de andere buitenspelmaterialen wordt gespeeld. Daardoor is beter te overzien of alle
kinderen zijn opgehaald.
Eten en drinken
We pauzeren halverwege de morgen. Uw kind mag voor dat
moment een tas meebrengen met eten en drinken. De tas met dit
tussendoortje kan in de daarvoor bestemde bak in de hal gelegd
worden. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde tussendoortjes.
Op woensdag is het ‘’Gruitendag’’, op deze dag mag er alleen
groenten of fruit als pauzehapje genuttigd worden.
De kinderen hebben een kwartier om het eten en drinken te
nuttigen, daarom is het beter niet teveel mee te geven.
Wilt u ervoor zorgen dat de naam van uw kind op de bekers, bakjes en tassen staat?
Buiten spelen en gymnastiek
Bewegen is natuurlijk heel belangrijk. Bij goed weer spelen we zowel in de
ochtend, als in de middag buiten. Het is fijn als de kinderen jassen hebben die
ze zelf open en dicht kunnen doen.
Bij minder mooi weer spelen we binnen in het speellokaal. Deze bevindt zich
in de school.
Bij het spelen in het speellokaal is het dragen van gymschoentjes met de naam
erin en zonder veters verplicht. De kinderen gymmen in hun ondergoed. Het is
handig als u uw kind thuis al leert zich zo zelfstandig mogelijk aan en uit te
kleden. De kinderen mogen eventueel ook gymkleding aantrekken (broekje,
gympak), maar dan moeten ze zich zonder hulp van de leerkracht aan en uit kunnen kleden.
Alle kinderen die bij ons op school komen krijgen een gymtas van de ouderraad, waarin de
gymschoentjes worden bewaard. Deze tassen blijven op school hangen aan de kapstokken
van de kinderen. Wij vragen u een pasfoto van uw kind mee te nemen voor in het label aan
de gymtas, zodat uw kind zijn eigen tas herkent.
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Toiletgang
Als uw kind naar de basisschool gaat, gaan we er vanuit dat uw kind zindelijk is. Verder
vinden we dat een kind zich in principe zelf moet redden op de wc. Wij vragen u als ouders
dan ook dit goed met hem/haar te oefenen. Het is niet
haalbaar voor de juf om met elk kind naar de wc te gaan.
In de kleutergroepen hangen kettingen die gebruikt worden
om naar de wc te gaan. Is er geen ketting dan moeten de
kinderen even wachten. Elke groep heeft een eigen jongensen meisjestoilet. Er zijn duidelijke regels afgesproken: jongens
gaan tijdens het plassen gewoon zitten op de wc bril (dus niet
staan). Na het wc bezoek wassen de kinderen hun handen.
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Oudercontacten
Intakegesprek
Op de Lingelaar is het de gewoonte om na ongeveer 6 weken een
intakegesprek met u te houden. Dit gebeurt naar aanleiding van een
vragenformulier dat u vooraf van ons gekregen heeft. De vragen
hebben betrekking op de ontwikkeling van uw kind en de thuissituatie.
Wij vinden het belangrijk regelmatig met de ouders de ontwikkeling
thuis en op school te bespreken.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt in alle groepen een informatiebijeenkomst
gehouden. Er wordt dan informatie verstrekt over het lesprogramma, de leermethode en
praktische zaken van iedere groep afzonderlijk. Het is belangrijk voor alle ouders om hierbij
aanwezig te zijn.
Rapport
In februari en in juli krijgt uw kind een kleuterrapport waarin te zien is hoe het kind zich
ontwikkelt op school. Er wordt in het rapport onder andere een beeld geschetst van het
gedrag van uw kind, het werken en spelen op school, het opruimen, creatieve en motorische
vaardigheden. Vanaf groep 1 zijn wij op school bezig met de domeinen taal/lezen en
rekenen. In groep 1 maken de kinderen kennis met deze domeinen. In groep 2 vindt u
daarover ook iets terug op het rapport.
Oudergesprekken
In de kleutergroepen wordt u tweemaal per jaar (oktober en februari) uitgenodigd voor een
gesprek met de leerkracht. In oktober is er een ‘Vertel het mij’ gesprek. Hierin vertellen de
ouders over hun kinderen. Vooraf ontvangt u als ouders een formulier die tijdens het
gesprek als ‘’praatplaat’’ gebruikt wordt. In Februari is er een rapportgesprek.
In november en juni houden wij inloopavonden. Hiervoor wordt u uitgenodigd door de
leerkracht als deze het nodig vindt met u een tussentijds gesprek over de ontwikkeling van
uw kind te houden. Maar u kunt deze gesprekken ook als ouder gebruiken als er
zorgen/vragen zijn.
Huisvisites
Tijdens de kleuterperiode (groep 1 en 2) krijgen de leerlingen één keer een bezoekje van één
van de juffen. Kinderen vinden het leuk als hun juf op bezoek komt. De kinderen kunnen zo
hun woonplekje laten zien en de leerkrachten kunnen beter inspelen op de verhalen die de
kinderen over thuis vertellen. Deze bezoekjes vinden na schooltijd plaats en duren ongeveer
een half uur.
Kleutervolgsysteem
Wij werken met het kleutervolgsysteem “Dorr”. Dit is een observatiesysteem. Dit systeem
geeft aan wat een kind op welke leeftijd bij een normale ontwikkeling normaal gesproken
zou moeten beheersen. En ook wat de leerkrachten de leerlingen in de diverse perioden aan
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leerstof moeten aanbieden. De leerkrachten observeren en voeren de ontwikkeling van de
kleuters in. Ouders ontvangen hiervan geen uitdraai. Uiteraard delen wij onze observaties
met u tijdens de gesprekken.
Toetsen kleuters
De ontwikkeling van uw kind wordt in de groepen 1 en 2 voornamelijk door
middel van observaties goed in de gaten gehouden. In groep 2 worden twee
leesvoorwaarden toetsen afgenomen: de toets beginnende geletterdheid
(oktober/ november) en de taal-/leesscreening (januari/februari en
juni/juli).
Als wij constateren dat er nog gebieden zijn waar extra aandacht aan moet
worden besteed, gaan wij over tot extra hulp door middel van spelletjes en
oefeningen. De extra hulp wordt in eerste instantie gegeven door de
leerkracht. Indien nodig wordt er buiten de groep hulp geboden door de onderwijsassistente
en-of remedial teacher.
Nieuwsbrief/Lingelaar app/andere informatie
Op donderdag, om de twee weken, wordt de nieuwsbrief digitaal verstuurd. Hierin staat
informatie over het reilen en zeilen van onze school. Onze nieuwsbrief is ook te lezen in de
Lingelaar app en op de website www.lingelaar.nl.
Wij hebben ook een eigen Lingelaar app. Zodra uw kind bij ons op school komt ontvangt u
hierover meer informatie. Deze app staat boordevol informatie die nuttig kan zijn voor u als
ouders. Naast de nieuwsbrieven vindt u in de app de schoolgids, jaarkalender. U kunt uw
kind ziek melden via de app, verlof aan vragen. Informatie over bestuur, MR en OR is te
vinden. Maar het leukste van alles: iedere groep heeft een eigen pagina waarop wekelijks
foto’s van activiteiten, berichtjes of oproepjes worden geplaatst.
Dringende zaken staan op het whiteboard bij de ingang van de klas, of u ontvangt een
mail/app.
Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een schoolkalender. Daarop staan de voor u
belangrijke data genoteerd. Deze data staan in principe vast, een enkele keer wordt hiervan
afgeweken. Daar wordt u tijdig van op de hoogte gebracht, via bijv. de nieuwsbrief. Houdt
alle verdere informatie van school goed in de gaten, want in de loop van het schooljaar
komen er nog andere data bij. Voeg deze data dan zelf toe op de schoolkalender, heel
handig.
Heeft u vragen? Dat mag natuurlijk altijd! Heeft u wat meer tijd nodig, dan is het prettig
een afspraak te maken met de juf van uw kind.
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Feesten & bijzondere activiteiten
Verjaardagen/trakteren
Jarig zijn is een feestje. Vooral als kleuter. Daarom worden verjaardagen
uitgebreid gevierd.
Het is gebruikelijk dat de jarige de eigen groep en de eigen leerkracht
trakteert. U kunt van te voren vragen hoeveel kinderen er in de klas zitten.
Wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie, bijvoorbeeld fruit of iets
hartigs. Kinderen met een allergie krijgen in overleg met de ouders, indien
nodig, een alternatieve traktatie.
U bent als ouder van een jarig kind uit groep 1 en 2 van harte welkom bij
de viering in de klas. De verjaardag wordt gevierd van 8:30 uur tot
ongeveer 9:15 uur. Daarna gaan de ouders weer naar huis. De ouderraad (OR) verzorgt een
grabbelton waaruit de jarige een cadeautje mag halen
Juffenfeest
Ook als de juf jarig is, is dat natuurlijk een feestje. De
leerkrachten van de groepen 1 en 2 vieren hun verjaardagen
gezamenlijk en dat wordt het juffenfeest genoemd. Het
juffenfeest wordt op school of een andere locatie gevierd. De
kinderen blijven die dag op school eten en zijn eerder uit dan
normaal. Eten en drinken meebrengen is dan niet nodig want
daar wordt voor gezorgd.
Op die dag worden er allerlei feestelijke activiteiten gedaan,
meestal rondom een thema. Het juffenfeest is ieder jaar in mei
of juni.
Maandsluiting
Elke laatste vrijdagochtend van de maand sluiten de groepen 1 t/m 3 af met een
gezamenlijke sluiting in de hal. Eén van de leerkrachten vertelt een Bijbelverhaal. Samen met
de kinderen wordt gekeken naar de betekenis van het verhaal om de verhalen betekenisvol
te maken voor de jongere kinderen. Ook wordt er met zijn allen gezongen.
Kerkdienst
Ieder jaar organiseren we in samenwerking met de Protestantse Gemeente Beesd een dienst
in de St. Pieters Kerk. In deze dienst staat een vooraf gekozen thema centraal. Alle kinderen
van groep 1 t/m 8 knutselen om de kerk mooi te versieren. We leren liedjes om te zingen in
de kerk. De kinderen worden zoveel mogelijk bij deze dienst betrokken. Alle kinderen,
ouders, opa’s/oma’s en andere belangstellende zijn van harte welkom om deze dienst met
ons mee te vieren.
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Sinterklaas
Sinterklaas viert zijn verjaardag ook op onze school. Zo
mogelijk vieren we dat op 5 december. Natuurlijk neemt de
Sint voor alle kinderen een cadeautje mee.
Eén à twee weken voor de aankomst van de Sint op onze
school, houden we een Pietenmorgen. De leerlingen van
groep 8 organiseren deze ochtend. Tijdens deze
Pietenmorgen voeren we allerlei Sintactiviteiten uit.
Leerlingen van groep 8 zijn die ochtend ook verkleed als
echte Pietjes. Deze pietjes helpen met de spelletjes en
andere activiteiten.
Kerstvieringen
De week voor de kerstvakantie is een week vol met kerstvieringen. U hoort ruim op tijd van
ons op welke moment u verwacht wordt kerst met uw kind(eren) mee te vieren.
Koningspelen
De koningsspelen worden georganiseerd op de vrijdag voor Koningsdag door de St.
Antoniusschool, de Lingelaar, peuterspeelzaal de Knuffel en kinderdagverblijf KaKa. Dit is
een sport- en speldag rondom beide scholen en het Klokhuis.
Er worden groepjes gevormd met leerlingen van groep 1 en 2 van de St. Antoniusschool en
Lingelaar door elkaar. Als ouder kunt u zich opgeven om deze gezellige dag te helpen.
Projectweek
Er wordt één keer per schooljaar een schoolbreed project uitgevoerd. Met dit project doen
alle kinderen mee op hun eigen niveau. De hele school werkt aan één thema. Kinderen leren
daarbij ook samenwerken met kinderen uit andere klassen en er wordt aandacht besteed
aan het feit dat alle kinderen elkaar kennen. Daardoor leren de kinderen omzien naar elkaar.
Aan het einde van deze week is er een mogelijkheid voor ouders om te komen kijken naar
wat we allemaal gedaan hebben.
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Overige wetenswaardigheden
Cadeautjes papa’s en mama’s
We maken cadeautjes voor de verjaardagen van de papa’s en de mama’s. Bij de groepen 1
en 2 hangt een verjaardagskalender waarop deze verjaardagen kunnen worden ingevuld. Wij
vragen u deze verjaardagen tijdig op te schrijven, want dan kunnen wij het maken van de
cadeautjes tijdig inplannen.
Thema’s/projecten
In de kleutergroepen staat steeds een aantal weken een thema centraal.
Rondom dat thema wordt gewerkt tijdens de werk- en spellessen. De
kinderen mogen dan spulletjes van thuis meenemen die bij het thema horen.
Deze spulletjes krijgen een plekje op de thematafel en worden als het thema
is afgesloten weer mee naar huis gegeven.
Digitaal schoolbord
We maken gebruik van een digitaal schoolbord. Door middel van deze borden kunnen wij de
kinderen een nog aanschouwelijker en gevarieerder onderwijs aanbieden. De borden
ondersteunen de thema’s door middel van filmpjes en ander beeldmateriaal.
Letterkoffer
In de groep staat een letterkoffer. De kinderen mogen van thuis spulletjes meenemen die
beginnen met de letter die zich in de koffer bevindt. Het is de bedoeling dat de kleuters op
een speelse manier met letters bezig zijn. Het is niet ons streven om de kleuter aan het eind
van groep 2 te laten lezen. Wel werken we aan taalbewustzijn waarop in groep drie kan
worden aangesloten met het verdere lees- en schrijfproces.
Crea
Ongeveer vier keer in het jaar hebben de groepen 1 t/m 4 samen op woensdag een creaochtend. Op deze ochtenden doen we met de hulp van ouders allerlei spelletjes en/of
creatieve activiteiten.
Speelgoedmiddag
Iedere donderdagmiddag voor een vakantieperiode mogen de kinderen speelgoed van thuis
meebrengen. Er mag dan met het eigen speelgoed gespeeld worden. Denk daarbij vooral
aan speelgoed waar de kinderen juist met elkaar mee kunnen spelen. We vragen u er op te
letten geen computerspellen of speelgoed met lawaai mee te laten nemen. Nog even dit: De
school stelt zich niet aansprakelijk voor schade of zoek geraakte onderdelen.
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Voorlezen
Kleuters kunnen erg genieten van voorlezen. Prentenboeken, gewone verhalen, gedichtjes,
boeken op rijm, het is allemaal mogelijk. Voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling
van uw kind. Kinderen leren bijvoorbeeld veel nieuwe woorden door het horen van
verhalen. In de klas lezen we dagelijks voor.
Op school worden ook regelmatig lessen geven door de leesmediacoach. Een
leesmediacoach geeft lees- en medialessen, introduceert nieuwe boeken en voorziet de
school van extra materialen.
Groep 8 leerlingen komen iedere week aan het eind van de woensdagochtend een
prentenboek voorlezen aan de kleuters. Leuk en leerzaam voor zowel de kleuters als de
groep 8 leerling.
Ook gaan we regelmatig met de kleuters naar de bibliotheek. Iedere kleuter mag dan zelf
een prentenboek uitzoeken en deze wordt op school ongeveer 3 weken in de leeshoek
gezet. Deze boeken mogen gelezen worden na de werklessen. Dit stimuleert de ontluikende
geletterdheid en de woordenschat wordt vergroot.
Wilt u dat thuis ook doen? Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek waardoor
nieuwe boekjes zo te halen zijn.
Engels
Op de Lingelaar geven we Engels van groep 1 t/m 8. In groep 1 en 2
werken we met de methode ‘My name is Tom’. Middels
kringgesprekken, liedjes, spelletjes en het digibord krijgen kinderen
spelenderwijs Engels aangeboden.
De ouderraad
De ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van feesten op school zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolprojecten en dergelijke. Deze feesten worden van de
ouderbijdrage betaald.
Ouderhulp
Om samen met de kinderen allerlei leuke dingen te organiseren, hebben wij uw hulp nodig.
Dit wordt aangegeven door middel van een brief/app/mail aan het begin van het schooljaar.
Gedurende het schooljaar is er soms onverwacht hulp nodig. Dan vragen we uw hulp via de
Lingelaar app, de nieuwsbrief, het whiteboard en/of per mail.
Schoonmaak door ouders
Drie avonden per schooljaar maken wij met ouders de klaslokalen grondig schoon. Vele
handen maken licht werk. Wij vragen u vooraf aan te geven welke avond(en) u mee wilt
helpen. Aan het einde van het schooljaar maken we ook het speelgoed en de leermiddelen
schoon. De kinderen nemen deze spullen mee naar huis met het verzoek aan u dit speelgoed
thuis schoon te maken.
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Kleding
Bij het knutselen en verven dragen de kinderen een schort. Het kan echter wel eens
gebeuren dat er een vlek op de kleding komt. Wij gebruiken plakkaatverf op waterbasis dat
in de was makkelijk te verwijderen is. Ook tijdens het buitenspelen lukt het niet altijd schoon
te blijven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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Externe contacten
Voor- en vroegschoolse samenwerking
Wij hebben een structurele samenwerking met:
• peuterspeelzaal “de Knuffel”
• kinderopvang “Kaka”
• St. Antoniusschoolschool
De kinderopvang en peuterspeelzaal bezoeken afzonderlijk of gezamenlijk met de 3+ groep
de scholen in de vorm van een excursie. Met excursie wordt hier bedoeld dat de basisschool
vrijblijvend door de 3+ groep met de leidsters bezocht wordt.
Er vinden in de scholen soms activiteiten plaats waarbij de 3+ groep aanschuift.
Ieder jaar werken wij met peuterspeelzaal “de Knuffel”, kinderopvang “Kaka” en de St.
Antoniusschool één keer over hetzelfde thema, ieder op eigen wijze. De afsluiting hiervan
vindt gezamenlijk plaats in het “Klokhuis” in de vorm van een tentoonstelling of een
ouderavond.
Het doel is werken aan een doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool.
Logopediste/ schoolarts
Een logopediste van de GGD bezoekt enkele malen per schooljaar onze school, zij screent
alle kinderen vijfjarige kleuters. Op verzoek kan een kind ook eerder gescreend worden.
De uitkomst van haar onderzoek wordt altijd aan de ouders meegedeeld.
In groep 2 worden alle leerlingen uitgenodigd voor een bezoek aan de schoolarts.
Voor- en naschoolse opvang
Het is mogelijk om gebruik te maken van de voor- en
naschoolse opvang “Kaka”. De VSO en BSO bevinden zich in
de gebouwen naast onze school, aansluitend aan ons
schoolplein.
Kijk op de website www.kinderopvangkaka.nl voor meer
informatie.
Kinderen uit Enspijk kunnen ook gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang van
Chapeau Kinderwerk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website Chapeau
Kinderwerk (www.chapeaukinderwerk.nl)
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Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven en
wensen u en uw kind een goede tijd toe op de Lingelaar.
Heeft u een vraag of is er niets niet duidelijk? Wees welkom!
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