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Indeling ouderbijeenkomst

• PowerPoint door de leerkracht.

Voorstellen

Filmpje

Hoe gaat de les woordenschat?

Hoe leren de kinderen lezen?

Wat doen de kinderen met Rekenen?

Informatie over zwemles, sportlessen, sportfonds,

cultuurfonds

Informatie over VoorleesExpress en het Taalcafé.



Een dag in de 
middenbouw/bovenbouw

Een dag bij de kleuters

https://www.youtube.com/watch?v=h9r8abTSCAQ
https://www.youtube.com/watch?v=JGb0IxPpwsM&t=4s


Woordenschat
9 thema’s:
• Van steen tot huis
• Boekeloeren
• Nyd dit maltid (eten)
• Feest
• Hatsjoe
• Wat een weer!
• In vogelvlucht
• Water, natuurlijk
• Van steen tot huis

Op de computer



Lezen in de midden- en bovenbouw

Lezen door het leren van klanken. 



Speel- werktijd bij de kleuters



Rekenen mb/bb Rekenen kleuters

Begintoets

Startniveau

Rekenbegrippen

Rekenbegrippen

Op de computer



Traumasensitieve school

Wij zorgen voor elkaar!

Time-in plek



Gezonde school

10.30 uur

12.30 uur 



Alle groepen
Juf Karla komt elke 5 weken in de 
klas om met de kinderen te knutselen.
De opdrachten gaan over het thema.

De bovenbouw
Docenten van de muziekschool komen elke 
vrijdag om muziekles te geven. De kinderen 
krijgen eerst een proefles en maken dan een keuze
voor een instrument.





• Nieuwsbrieven

• Foto‘s

• Contact

etc



School maatschappelijk werk.

Maureen van Rijn Tessa Scholte Patty Haagsma

Nu met zwangerschapsverlof



• Iedere dinsdag- en donderdagmiddag Taalcafé.
Dit is voor de ouders.

• In september tijdelijk op woensdag om 9.00 uur in de 
bibliotheek. Aanmelden: : 06 823 03 202.

• Na 20 weken mogen de gezinnen meedoen met de 
VoorleesExpress. Dit is voor de kinderen en thuis.



• Elke vakantie zijn er  activiteiten  waar kinderen gratis aan 
mee mogen doen. 



Zwemles

Gemeente Purmerend: Spurd Leeghwaterbad

Gemeente Edam/Volendam: De Waterdam

Landsmeer: Zwembad de Breek



Financieel

Verdient u minder dan 120% van het minimum loon heeft u recht op:

• Vergoeding voor schoolgeld

• Subsidie voor contributie voor een sportclub. (sportpas)

• Subsidie voor muzieklessen. (cultuurpas)

https://www.purmerend.nl/meerdoen
https://www.purmerend.nl/jeugdfonds-sport-cultuur
https://jeugdfondssportencultuur.nl/

https://www.purmerend.nl/meerdoen
https://www.purmerend.nl/jeugdfonds-sport-cultuur
https://jeugdfondssportencultuur.nl/


Uitstroom
• Belangrijk: Als uw kind nog niet aangemeld is bij

een nieuwe school, dan moet dit gebeuren.

• Iedere 10 weken krijgt u een uitnodiging voor een ouder-
gesprek. In het 2e oudergesprek vertellen we u wanneer 
uw kind uit kan stromen. 

• Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar gaan niet meer naar een 
basisschool. Zij gaan naar een ISK of het VO.

• Wij hebben altijd een gesprek over uw kind met de 
nieuwe school en zorgen dat alle informatie daar komt.



www.kunamondo.nl



Websites voor thuis

thuis.basispoort.nl
www.schooltv.nl
www.wikikids.nl

www.gynzykids.nl
www.minipret.nl

www.jeugdjournaal.nl
www.leerspellen.nl

www.tafelsoefenen.nl

SMW: www.levvel.nl

http://www.schooltv.nl/
http://www.wikikids.nl/
http://www.gynzykids.nl/
http://www.minipret.nl/
http://www.jeugdjournaal.nl/
http://www.leerspellen.nl/
http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.levvel.nl/

