Informatiefolder
De onderbouw
De IJdoornschool heeft 3 reguliere kleutergroepen en 1 instroomgroep. Uw kind start in de instroomgroep en wordt
na 6 a 8 weken in een reguliere groep geplaatst. Zo kan uw kind rustig starten op de basisschool en kunnen wij kijken
in welke groep uw kind het beste past.
In de onderbouw wordt met diverse methodieken gewerkt:
❖ Woordenschatonderwijs
❖ Fonemisch bewustzijn en Gecijferd bewustzijn
❖ De vreedzame school
❖ Bewegingsonderwijs van een vakdocent
❖ Creatieve en muziekale expressie van een vakdocent
De lessen worden thematisch aangeboden. Voor elk thema is er een informatiefolder beschikbaar, om ouders te
informeren over het thema en tips te geven voor thuis. In elk thema is er aandacht voor het vergroten van de
taalvaardigheid van de leerlingen, beginnende gecijferdheid, beginnende geletterdheid, de motoriek en de sociaalemotionele ontwikkeling. Uw kind wordt in zijn of haar ontwikkeling gevolgd gedurende zijn of haar schoolperiode.

De vreedzame school

Gezonde school

Om leerlingen voor te bereiden op de samenleving,
werken wij met De vreedzame school. Schoolbreed
wordt gewerkt aan een positieve leer- en
leefomgeving, waarbij kinderen zich
gehoord en gezien voelen, een stem
krijgen en waar kinderen leren om
samen beslissingen te nemen en
conflicten op te lossen.

Wij zijn een gezonde school. Dit betekend:
❖ Samenwerking met JUMP-IN
❖ Eerste pauze eten we fruit/groente
❖ Tweede pauze eten we bruin brood
met gezond beleg
❖ In beide pauzes drinken we water
❖ Naschoolse activiteiten
❖ Sportbuurtclub

Contact met ouders
Als school informeren wij de ouders graag over de gang van zaken op school. Dit doen wij door middel van de app
‘Parro’, de nieuwsbrief, de schoolgids, informatiemiddagen, contactgesprekken en de schoolwebsite.
Wilt u graag meer weten over onze school, maak dan een afspraak voor een rondleiding. Wij laten u graag de school
zien en vertellen u waar wij voor staan. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw kind in te schrijven. Maak hiervoor een
afspraak.

Algemene informatie:
IJdoornschool
Alkmaarstraat 14
1024 TT Amsterdam
Tel: 020 6363914
Website: www.ijdoornschool.nl
E-mail: info.ijdoornschool@innoord.nl
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