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Zeepaardjes ABC
A
Allergie
Heeft uw kind een (voedsel)allergie of intolerantie? Geef dit dan bij het intakegesprek door
aan de groepsleerkracht.
Afscheid nemen
Tussen 8.15 uur en 8.30 uur kunnen ouders/verzorgers met hun kind(eren) mee de klas in
om werk te bekijken of samen een activiteit aan de tafel te doen. Om 8.30 uur wordt ouders
verzocht om de klas uit te gaan. De kinderen gaan dan zelf verder met de inloop. Als uw kind
het moeilijk vindt om afscheid te nemen, dan mag u uw kind altijd even bij de leerkracht
brengen en dan helpen we bij het afscheid nemen.
B
Bewaarbak
In het lokaal van de Zeepaardjes staat de bewaarbak. Er is een grote grijze bak voor
knuffels/spullen van thuis/gevonden voorwerpen en er zijn doorzichtige bakken waar
werkjes in gedaan worden om mee naar huis te nemen. Aan het eind van de dag deelt de
groepsleerkracht de bewaarbak uit.
BOT-overleg
Wanneer er vanuit ouders of leerkracht zorgen zijn over de cognitieve of sociaal-emotionele
ontwikkeling van een leerling, dan kan hij of zij ingebracht worden bij het BOT (Breed
Overleg Team). Bij dit overleg zijn de directeur, intern begeleider en groepsleerkracht
aanwezig. Er kunnen ook externe specialisten aanschuiven, zoals een gedragsdeskundige of
medewerker van de GGD.
Brood eten
Op maandag en dinsdag eten de kinderen op school een broodje. De broodtrommel kan ’s
ochtends bij binnenkomst in de koelkast gezet worden. Als u de korstjes aan het brood laat,
gaan wij er van uit dat deze ook opgegeten moeten worden. Als uw kind het brood niet in de
koelkast wil, mag de broodtrommel ook bovenop de koelkast worden gezet. Als uw kind
twee broodjes mee heeft moet in ieder geval één van de broodjes opgegeten worden, het
andere broodje mag opgegeten worden als het kind nog trek heeft. Het is fijn als u een
aparte beker meegeeft voor het brood eten, deze kan met de broodtrommel in de koelkast
worden gezet. Graag de naam van uw kind op de trommel en de beker. Mocht u een keer
een pakje meegegeven dan is het fijn als daar de naam ook opstaat.
Buitenspelen
We spelen een aantal keer in de week buiten. De kinderen hebben verschillende
speelmogelijkheden, zoals fietsen en steppen, speeltoestellen (wipwap, schommels,
duikelrek, glijbaan met huisje) en bij mooi weer doen we de zandbak open.
C
Contactgegevens
Het is belangrijk dat school over de juiste contactgegevens van ouders en oppas beschikt. Via
MijnSchool kunt u zelf uw contactgegevens up-to-date houden.
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D
Directeur
Maria Luimstra is de directeur op de Molenberg. Zij is elke week op woensdag, donderdag en
vrijdag aanwezig. Om de week is zij ook op dinsdag aanwezig.
Via MijnSchool is Maria ook per mail bereikbaar.
Digikeuzebord
Bij de Zeepaardjes wordt gewerkt met een digitaal planbord, het digikeuzebord. Op het
digikeuzebord staan alle activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen tijdens het spelen
en werken. Alle kinderen kunnen op het digibord inplannen waar ze willen werken en
kunnen tijdens de speel-/werktijd ook wisselen naar een andere hoek.
E
Engels
Elke week wordt er Engels gegeven bij de Zeepaardjes. Spelenderwijs werken we aan de
vocabulaire en uitspraak van de leerlingen. De lessen Engels sluiten aan bij de thema’s van
Jeelo.
F
Fruit eten
Rond tienen eten we samen fruit in de kring. We raden aan om iets gezonds mee te geven
en geven de voorkeur aan een beker boven een pakje drinken (in verband met het milieu).
Het eten en de beker voor het fruit eten mag in de tas blijven. Graag de naam op de beker
en waar mogelijk ook op het eten/bakje. Op maandag en dinsdag mogen de kinderen een
koekje of fruit mee, op woensdag, donderdag en vrijdag graag fruit mee.
Foto’s
Tijdens activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze worden op MijnSchool geplaatst bij
‘fotoalbum’. Mocht u niet willen dat er foto’s van uw kind op MijnSchool worden gezet dan
kunt u dit op MijnSchool aangeven.
G
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden in een mand op de gang bewaard. Een aantal keer per jaar
worden alle niet-opgehaalde voorwerpen gedoneerd aan een kledingbank. Wanneer de
voorwerpen gedoneerd worden, wordt dit van tevoren op MijnSchool gezet zodat u de tijd
heeft om samen met uw kind te kijken of er voorwerpen van uw kind in de mand zitten.
Gym
Op dinsdagochtend hebben de kinderen van 8.30 uur – 9.15 uur gym in sporthal de Leegens.
De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht (meester Rick Abbas). U kunt uw
kind vanaf 8.15 uur brengen bij de sporthal. De gymles is in de zaal aan de linkerkant van de
sporthal. Als uw kind klaar is met omkleden mag hij/zij alvast naar de gymzaal.
Gymschoenen zijn verplicht, gymkleding wordt geadviseerd. Ouders kunnen, net als bij de
inloop in de klas, tot 8.30 uur blijven. De juffen lopen na de gymles met de kinderen mee
terug naar school.
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Op donderdagochtend hebben de kinderen gym in het speellokaal op school van juf
Annemiek.
Gynzykids
Vanaf leerjaar 3 wordt voor het vak rekenen gebruik gemaakt van Gynzykids. Voor de
kinderen van leerjaar 1/2 is er ook een account, hier wordt in de klas niet actief mee
gewerkt. Uw kind kan als hij/zij dit wil thuis ook inloggen, via www.gynzykids.com. Uw kind
kan inloggen met voornaam2223, wachtwoord 2223.
H
Hulpouders
Voor verschillende activiteiten hebben we ouderhulp nodig. Voorbeelden van ouderhulp zijn
bijvoorbeeld het begeleiden bij een opening van het thema, het versieren van de school in
thema of het meegaan met een uitstapje. Op het prikbord van MijnSchool kunt u zich op de
oproepen intekenen om mee te helpen.
I
Inloop
Op maandag, woensdag en vrijdag beginnen de kinderen met de inloop. Vanaf 8.15 uur
staan de juffen op het mini-leerplein om de kinderen en ouders te begroeten. Ouders mogen
vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur met hun kinderen mee de klas in. De kinderen beginnen met een
spel uit de kast, een puzzel of een leesboek. Om 8.40 uur ruimen we op en om 8.45 uur
openen we de dag in de kring.
Intern begeleider
Elke basisschool heeft een intern begeleider die verantwoordelijk is voor de (kwaliteits-)zorg
op school. Op de Molenberg vervult Esther Ham (ook groepsleerkracht Zeesterren) op
dinsdag en woensdagmiddag de rol van intern begeleider.
J
Jaribabo
In het gebouw van de Molenberg is ook een kinderdagverblijf/BSO gevestigd. Mocht u
gebruik willen maken van de naschoolse opvang, dan kunt u bij hen langslopen voor meer
informatie. U kunt ook kijken op hun website: www.jaribabo.nl . De Molenberg en Jaribabo
werken tijdens verschillende activiteiten samen, bijvoorbeeld tijdens het voorleesontbijt.
Daarnaast zijn de peuters van Jaribabo vaak aanwezig bij een opening of afsluiting van het
Jeelo-thema.
Jeelo
Op de Molenberg wordt thematisch gewerkt met behulp van Jeelo. Jeelo staat voor ‘je eigen
leeromgeving’. Binnen Jeelo zijn er drie pijlers van kracht: samen leven, samen werken en
zelfstandig leren. We werken met de hele school een periode, meestal van vakantie tot
vakantie, aan hetzelfde thema. Elk thema wordt gezamenlijk geopend en afgesloten. De ene
keer zullen bij de opening en/of afsluiting de ouders uitgenodigd worden om aanwezig te
zijn en bij het andere thema zal dit alleen met de leerlingen zijn. Hierover krijgt u van
tevoren bericht op MijnSchool.
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Juffen
Bij de Zeepaardjes zijn er drie juffen werkzaam. Juf Annemiek is de leerkracht van de
Zeepaardjes. Daarnaast zullen juf Rommy (leerkrachtondersteuner) en juf Hilly
(onderwijsassistent) op maandag, dinsdag en woensdag in de klas ondersteunen. Zij zullen
ook ondersteunen op het mini-leerplein dat de Zeepaardjes delen met de Zeesterren (3/4).
K
Kindgesprekken
De leerkracht van de Zeepaardjes wordt regelmatig vrijgeroosterd om kindgesprekken te
houden. Door een coachende rol aan te nemen begeleidt ze de jongste kinderen in het
eigenaar worden van het eigen leerproces.
Klassenouders
Elk schooljaar wordt er door de groepsleerkracht een oproep uitgezet voor twee
klassenouders. Klassenouders zijn voor nieuwe ouders naast de leerkracht het eerste
aanspreekpunt voor alle vragen omtrent schoolse zaken. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn
de klassenouders nog niet bekend. Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij
bijvoorbeeld vieringen en het regelen van hulpouders. Samen met andere klassenouders
organiseren ze iets voor juffendag en daarnaast zijn ze een aanspreekpunt voor nieuwe
ouders op school.
Kluisje
Elk kind heeft een eigen kluisje op school. Bij binnenkomst kan de jas en eventueel de sjaal,
de handschoenen en de muts hierin opgeborgen worden. Ook kan de gymtas in het kluisje
bewaard worden na het gymmen.
Kring
Elke dag gaan we op verschillende momenten met elkaar in de kring. Dit zijn bijvoorbeeld
taal- en rekenkringen. Tijdens deze kringen oefenen de kinderen bijvoorbeeld het tellen van
voorwerpen of leren ze een nieuwe letter. Daarnaast gaan we met elkaar brood of fruit eten,
muziek maken, een activiteit voor Jeelo doen of we hebben Engels.
L
Leraarondersteuner
Juf Rommy is de leraarondersteuner van de Zeepaardjes. Zij ondersteunt op maandag-,
dinsdag- en woensdagochtend bij de Zeepaardjes en op het mini-leerplein dat we delen met
de Zeesterren (3/4). Zo gaat zij bijvoorbeeld met kleine groepjes lezen, begeleidt ze
leerlingen, geeft ze in een kleine kring een reken- of taalactiviteit of helpt ze bij de
knutselopdrachten van de kinderen.
Logopedie
Heeft uw kind een spraak- of taalprobleem dan kunt u naar een logopediepraktijk in
Grootegast. Heeft u een vermoeden van spraakproblemen bij uw kind dan kunt u dit
aangeven bij uw huisarts. Hij of zij kan doorverwijzen naar een logopedist voor een
screening. Ook de leerkracht kan vragen om een screening voor uw kind. Hiervan wordt u
natuurlijk als ouder op de hoogte gesteld en we vragen altijd uw toestemming.
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Luizenpluizen
Elke woensdag na een vakantie is het luizenopsporingsteam (LOT) actief bij ons op school.
Het LOT bestaat uit een aantal ouders die alle kinderen controleren op luizen. Het is fijn voor
het LOT als uw kind die dag geen ingevlochten haar of gel in heeft. Wanneer u zelf luizen bij
uw kind aantreft kunt u dit het beste melden bij de groepsleerkracht.
M
Mindset
Op school zijn kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Natuurlijk speelt de
manier waarop zij naar zichzelf kijken hierbij een grote rol. Hierbij komt mindset om de hoek
kijken. Grofweg vallen er twee soorten mindset te onderscheiden: een vaste mindset en een
groei mindset. Bij een vaste mindset denken kinderen dat eigenschappen vaststaan, ze
zullen nooit ergens beter in worden. Bij een groeimindset denken kinderen dat ze zichzelf
steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Op een speelse manier helpen wij de
kinderen een groeimindset te ontwikkelen met bijvoorbeeld toneelstukjes en het geven van
groeifeedback. Daarnaast geven we opdrachten waarbij kinderen ervaren dat wanneer je
doorzet je meer kunt dan je soms van te voren had bedacht.
MijnSchool
Alle communicatie vanuit school verloopt via MijnSchool. U kunt met uw eigen account
inloggen. Er is ook een app voor op uw telefoon, maar deze beschikt niet over alle functies
en mogelijkheden die er via internet wel zijn. Op MijnSchool plaatsen we onder andere
foto’s van activiteiten, oproepjes voor hulpouders en informatie over bijvoorbeeld de
opening van een nieuw Jeelo-thema. Ook komt er elke vrijdagmiddag een nieuwsbericht
online waarin we u op de hoogte houden van alles wat in en om de groep gebeurt. U kunt
ook zelf een oproep plaatsen op het prikbord. Heeft u een vraag aan de leerkracht? U kunt
via MijnSchool een bericht sturen, na schooltijd bellen naar school of de leerkracht even
aanspreken op het schoolplein.
Muziek
Wekelijks hebben de Zeepaardjes muziekles. We zingen samen, oefenen met ritme, het
bespelen van instrumenten (o.a. handtrom, belletjes, triangel, boomwhackers) en luisteren
naar muziek.
N
O
Onderwijsassistent
Juf Hilly is de onderwijsassistent op de Molenberg. Zij staat op het leerplein van de Dolfijnen
en Orka’s. Ook zal ze af en toe ondersteunen bij de Zeepaardjes, voornamelijk op maandagen dinsdagmiddag.
Oppas/opvang
Mocht uw kind op vaste dagen naar de naschoolse opvang of een gastouder gaan dan horen
we dit graag van u. Een telefoonnummer van de opvang is voor ons ook handig om te
hebben voor als uw kind in de loop van de dag bijvoorbeeld ziek wordt. Mocht het gaan om
onregelmatige opvang dan is het zeker bij de jongste kinderen fijn om op de hoogte te zijn
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wanneer uw kind daar heen gaat. Zij kunnen dit niet altijd zelf aangeven of onthouden. U
kunt ons een berichtje sturen via MijnSchool.
Ongelukjes
Af en toe kan het nog voorkomen dat een kind in zijn of haar broek plast op school. We
hebben op school een aantal setjes droge kleren in verschillende maten. We geven de natte
kleren in een plastic tas mee naar huis. De kleren van school krijgen we graag z.s.m.
gewassen weer terug.
Ouderspreekuur
Een aantal keer per jaar hebben we oudergesprekken. Zo is er een omgekeerd oudergesprek
als uw kind nieuw is op school of bij een nieuwe leerkracht in de klas komt. Als ouder gaat u
dan met de leerkracht in gesprek over wat deze allemaal over uw kind moet weten. Twee
keer per jaar is er een portfoliopresentatie. Uw kind is dan (deels) bij het gesprek aanwezig
en zal vertellen over zijn/haar ontwikkeling aan de hand van het portfolio. Daarnaast is er
vrijwel wekelijks de mogelijkheid om een afspraak met de leerkracht te maken. Dit is het
zogeheten ouderspreekuur. U kunt zich hiervoor inplannen op MijnSchool. Als u zich heeft
ingepland horen we graag via een berichtje de reden van het gesprek zodat we ons hierop
voor kunnen bereiden. U kunt ook uitgenodigd worden voor het ouderspreekuur op verzoek
van de leerkracht. Het omgekeerde oudergesprek en de portfoliopresentaties zijn verplicht,
het ouderspreekuur is op verzoek.
P
Portfolio
Twee keer per jaar krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Op school wordt dit
portfolio in de loop van het semester gevuld met resultaten, foto’s van een proces of
product waar het kind trots op is en andere documenten waarmee u als ouder op de hoogte
blijft van hun ontwikkeling.
Portfoliopresentatie
Nadat het portfolio mee naar huis is gegaan zijn de portfoliopresentaties. Via MijnSchool
kunt u zich voor een gesprek inplannen. Bij de Zeepaardjes vertellen de kinderen kort wat er
in hun portfolio staat. Na de presentatie van uw kind zal de leerkracht nog meer met u delen
over de ontwikkeling van uw kind in de afgelopen periode.
Q
Quadraten
Quadraten is de bovenschoolse stichting waaronder de Molenberg valt. Quadraten is een
organisatie die overkoepelend het bestuur regelt van de 36 scholen die onderdeel zijn van
de stichting. Quadraten is een zogeheten samenwerkingsverband waarin zowel Christelijke
als openbare scholen zitten.
R
S
Schoolreis
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Eens per jaar gaan de kinderen van de Zeepaardjes op schoolreis. We plannen deze
schoolreis aan het begin van het schooljaar. Zo ontlopen we de drukte die meestal aan het
eind van een schooljaar ontstaat en het is tevens goed voor de groepsvorming om aan het
begin van een schooljaar samen een activiteit te ondernemen.
Schooltijden
Maandag en dinsdag
8.30 uur tot 14.30 uur
(inloop vanaf 8.15 uur)

Woensdag, donderdag, vrijdag
8.30 uur tot 12.30 uur
(inloop vanaf 8.15 uur)

Schoolverpleegkundige
Als jeugdverpleegkundige is Saakje van der Veen vanuit de GGD verbonden aan onze school.
Ongeveer vier keer per jaar is zij bij ons op school aanwezig en kunt u als ouder langsgaan
om vragen te stellen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind. U kunt bij haar ook
terecht als u vragen heeft over de opvoeding. Als Saakje niet op school aanwezig is kunt u
haar ook bereiken via saakje.van.der.veen@ggd.groningen.nl of via 06-52565110. Tevens
kunt u kijken op de website www.ggd.groningen.nl waar ook veel informatie te vinden is
over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.
Speellokaal
Op school beschikken we over een speellokaal met bijbehorende materialen zoals banken,
matjes en ballen/pittenzakjes/een parachute, etc. De gehele school kan gebruik maken van
dit lokaal om (samenwerk)spellen te doen. Ook worden er geregeld drama-, yoga- of
danslessen in gegeven. Als we niet kunnen buitenspelen door slecht weer gebruiken de
Zeepaardjes het speellokaal ook om beweging te krijgen.
Spelen en werken
Spel is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen en daarom gaan de Zeepaardjes
meerdere malen per dag spelen en werken. Hierbij gaan ze aan de slag in de hoeken. Op het
digikeuzebord kunnen ze een keuze maken in welke hoek ze willen spelen. In het lokaal van
de Zeepaardjes zijn verschillende hoeken ingericht. Zo kunnen de Zeepaardjes aan de slag in
de bouwhoek en de huishoek of kunnen ze verven, bouwen met de lego of een spel doen.
Tijdens hun spel begeleidt de leerkracht hen door verdiepende vragen te stellen over wat ze
te maken of door met hen mee te spelen.
Schoenen/sloffen
In verband met de vloerbedekking in school hebben we de afspraak dat kinderen hun
schoenen of laarzen uit doen in de gang. Er zijn planken tegenover de kluisjes waar de
kinderen hun schoeisel op kunnen zetten. In de zomer zijn sandalen en slippers een
uitzondering: aangezien ze hier blote voeten in hebben, mogen deze aanblijven in de klas.
Als uw kind het prettig vindt mogen ze op school een paar sloffen of crocs neerleggen om te
gebruiken.
Stagiaire
Geregeld hebben we een stagiaire bij ons in de klas. Dit kunnen studenten van de PABO, de
opleiding tot onderwijsassistent of snuffelstagiaires van de middelbare school zijn. Als er een
nieuwe stagiaire op school komt stagelopen stellen zij zich altijd even voor via MijnSchool.
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T
Tassenbak
Bij het lokaal van de Zeepaardjes staan tassenbakken. De kinderen kunnen hier hun tas in
kwijt.
Trakteren
Wanneer een kind jarig is (geweest) mag hij of zij trakteren op school. Het is fijn als u van te
voren aangeeft wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert op school. We vieren de
verjaardag door samen met het kind een medaille te knutselen en het kind mag een taart
versieren op het digibord. We zingen ‘s ochtends in de klas en uw kind krijgt een
verjaardagskaart waar de juffen en meesters hun naam opschrijven. Voor de juffen en
meesters hoeft geen traktatie meegenomen te worden maar mag wel een kleine bijdrage in
de verjaardagspot worden gestopt waar de leerkrachten dan aan het eind van het jaar
bijvoorbeeld een leuk voorleesboek van kopen. Aan het eind van de schooldag wordt de
traktatie uitgedeeld in de klas. We eten de traktatie niet op in de klas, maar hij gaat mee
naar huis zodat u als ouder kunt bepalen of en wanneer het opgegeten mag worden.
U
Uitstapjes
Een aantal keer per jaar gaan we met de kinderen ergens naar toe. Meestal zijn dit uitstapjes
gerelateerd aan het Jeelo-thema waar we op dat moment aan werken. U kunt dan
bijvoorbeeld denken aan het bezoeken van de supermarkt, speelgoedwinkel of fietsenmaker
in het dorp of een bezoek aan de bibliotheek. Meestal kunnen we dit lopend doen, een
enkele keer gaat het bijvoorbeeld om een toneelvoorstelling verder weg en zijn er ouders
nodig die ons met de auto heen en weer brengen. Als er ouderhulp nodig is komt dit vooraf
op MijnSchool te staan en kunt u zich intekenen via het prikbord.
V
Verlof
Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Mocht u voor uw kind verlof willen aanvragen
dan kunt u op MijnSchool bij ‘documenten’ een verzoek om vrijstelling invullen en deze
inleveren bij de directeur. Vierjarigen zijn niet leerplichtig maar hebben wel baat bij
regelmaat. Daarom hopen wij dat u beperkt gebruik maakt van de mogelijkheid om uw kind
thuis te houden en altijd de leerkracht op de hoogte te stellen bij afwezigheid. Mocht u met
uw vierjarige buiten de schoolvakanties op vakantie willen, dan graag een verzoek om
vrijstelling invullen en inleveren bij de directeur.
Vertrouwenspersoon
Mocht u een probleem willen bespreken of een klacht hebben dan bespreekt u dit in eerste
instantie met de betreffende leerkracht en daarna eventueel met de directeur. Mocht u uw
klacht of andere vertrouwelijke zaken liever niet met leerkracht of directie bespreken dan
kunt u gebruik maken van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon op onze school
is juf Jelly de Boer.
W
Weektaak
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Vanaf leerjaar 3 werken de kinderen op school met een weektaak, om het eigenaarschap en
de zelfstandigheid van kinderen te vergroten. Bij de Zeepaardjes bereiden we de kinderen
hierop voor door werkjes in te plannen op het Digikeuzebord en vanaf leerjaar 2 ook met
een aantal taken per week te werken.
Wennen
Voordat uw kind bij ons start op school, mag hij of zij drie keer komen wennen. Ongeveer
6/8 weken voordat uw kind vier jaar wordt zal juf Annemiek contact met u opnemen om een
kennismakingsgesprek af te spreken. Tijdens dit gesprek worden ook de wendata
afgesproken. De wenmomenten bestaan uit drie ochtenden waarvan één ochtend met een
broodje eten op school. Mocht u na de eerste paar weken merken dat uw kind nog veel
moeite heeft met hele dagen naar school gaan dan kan er in overleg met de leerkracht
gekeken worden of uw kind de eerste periode halve dagen naar school gaat. Wanneer uw
kind in de vier weken voor de kerstvakantie of de zomervakantie jarig is, dan kan uw kind in
deze periode helaas niet wennen. Dit in verband met de activiteiten die deze periode
onrustig maken. Als uw kind vlak voor, in of net na de zomervakantie vier wordt zal uw kind
uitgenodigd worden voor de doordraaimiddag (een middag vlak voor de zomervakantie waar
alle kinderen alvast een middag meedraaien in de groepssamenstelling zoals die na de
zomer zal zijn) en zal dit het wenmoment zijn. Als uw kind jarig is voor de kerstvakantie dan
zal juf Annemiek contact met u opnemen en overleggen wanneer het wenmoment zal zijn.
X
Y
Yoga
Bij de Zeepaardjes krijgen de kinderen in het speellokaal, naast gym, bewegen op muziek en
spellessen, ook yoga. Op een nuchtere manier leren de kinderen zich te ontspannen,
emoties te herkennen en hiermee om te gaan en samen te werken. Tevens is yoga goed voor
de grove motoriek en draagt het bij aan een betere focus en concentratie in en buiten de
klas.
Z
Ziekte
Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u vanaf 08:00 uur uw kind telefonisch afmelden via 0594612661. Mocht uw kind de volgende dag nog ziek zijn, dan is het niet nodig om nogmaals te
bellen. Dit is wel fijn als u uw kind voor het weekend ziekgemeld heeft en uw kind na het
weekend nog steeds ziek is.
Zeepaardjes
Samen met de Zeesterren, de Dolfijnen en de Orka’s vormen de Zeepaardjes de vier groepen
op de Molenberg. In elke groep zitten kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij
elkaar. Bij de Zeepaardjes zitten de kinderen in de leeftijd van vier tot en met zes jaar bij
elkaar (leerjaar 1 en 2).
Bij de Zeesterren zijn dit kinderen tussen de zes en acht jaar (leerjaar 3 en 4).
Bij de Dolfijnen zijn dit kinderen tussen acht en tien jaar (leerjaar 5 en 6) en bij de Orka’s zijn
dit kinderen van tien tot en met twaalf jaar (leerjaar 7 en 8).

Zeepaardjes ABC
Bij de Zeepaardjes zal er vooral samenwerking zijn met de Zeesterren die in het lokaal naast
de Zeepaardjes zitten. Zij kunnen bijvoorbeeld samenwerken op het mini-leerplein en de
Zeesterren komen één keer in de week voorlezen aan de Zeepaardjes.

