
Informatie groep 1/2 schooljaar 2019 – 2020 

 

Algemene informatie  

Dagelijkste routines  

Groep 1/2 is een combinatiegroep, in deze groep zitten negen groep 2 leerlingen en de rest zijn 
groep 1 leerlingen. Juf Leonie werkt fulltime in deze groep. Groep 1/2 zit in het lokaal rechts als u 
binnenkomt via de kleuteringang (met de Jip en Janneke raamtekening). 

 
Wij werken in de kleutergroepen met een dagritme. Dit wordt visueel gemaakt door kaarten die 
ophangen in het lokaal. We beginnen de dag meestal in de kring. Af en toe is er een inloopochtend, 
er staat dan een puzzel of spelletje klaar op de tafel.  

 
Dagelijks bidden en zingen we en vertellen we verhalen uit de Bijbel. Hier gebruiken we de methode 
‘Kind op maandag’ voor. Als school sparen we op maandagochtend voor een goed doel: Victory4all 
van Johan en Astrid Vos in Zuid Afrika. Ook de Christelijke feesten vieren we met elkaar. In april 
houden we onze scholendienst in de Dorpskerk.  

 
Iedere dag zijn er twee kinderen het ‘hulpje’ van de juf. Die dag staan ze in het middelpunt om 
belangrijke taken te doen. Ze zitten dan naast de juf, mogen ook vooraan in de rij, zorgen dat het 
licht aan- en uit gaat als we iets op het digibord doen, controleren of alles goed is opgeruimd en 
letten er op dat de deur dicht is als we in de ochtend beginnen.  

 
Werken en Spelen 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich allereerst veilig voelen waardoor ze zich verder 
kunnen ontwikkelen. De kleuter is een spelend, lerend kind, samen met de anderen.   
Met de kleuters werken we vanuit thema’s. Deze liggen vast, zoals jaargetijden en feesten of 
worden samen met de kinderen gekozen. Binnen deze thema’s inventariseren wij met de kinderen 
wat zij al weten over het onderwerp en wat ze ervan willen leren. Hierna wordt er een plan 
opgesteld waarin alle vakgebieden aan bod komen. Denk aan taal, rekenen, wereldoriëntatie, 
muziek en bewegingslessen. Ook in de hoeken wordt het thema uitgediept. We proberen ook vaak 
een leuk uitje te organiseren of iemand uit te nodigen in de groep. Fijn, als we hierbij op uw hulp 
kunnen rekenen.  

 
De kleuters werken op hun eigen niveau. Met een eigen strippenkaart bevorderen we de 
zelfstandigheid van de kinderen. Regelmatig komen de kinderen in de kleine kring bij de juf, die ze 
extra opdrachten aanbiedt. Buitenspelen is erg belangrijk voor het jonge kind. In de ochtend en 
middag is hier voldoende tijd voor.   

 
Ontwikkeling van het kind 

Op school spelen wij Taakspel. Dit is een methode om de werk- en luisterhouding van 
de kinderen op een positieve manier te bevorderen.  

 
De leerkrachten observeren de kinderen op allerlei ontwikkelingsgebieden, zoals gedrag, en op 
sociaal emotioneel en cognitief gebied. Dit verwerken wij in een observatiesysteem, zodat wij 
kinderen daar in verder kunnen begeleiden.  

 
In de maanden januari/februari en juni krijgen de kinderen de CITO toetsen van Taal en Rekenen. Bij 
de leerkringen van groep 2 worden mondeling BOUW! toetsen afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Specifieke informatie per groep  

Kleuteringang 

Onze deur gaat altijd tien minuten voor schooltijd open: om 8.20 uur en om 13.05 uur. Zo heeft uw kind even 

de tijd om het eten en drinken uit de tas te halen en in de bakken te stoppen en de jas netjes in de luizenzak 

te stoppen.  

 

Ziekte of afwezigheid  

Bij ziekte of andere reden van afwezigheid van uw kind graag telefonisch afmelden voor schooltijd (0186-
652736). Voor een langer verlof kunt u via de website het formulier invullen.  

 

Ophalen  

Wij vinden het prettig als u op het plein staat, om uw kind op te halen. Als uw kind door iemand anders 
wordt opgehaald, dan willen wij dat graag van te voren weten. Wij komen met de rij naar buiten en zien er 
op toe dat de kinderen met de juiste persoon mee gaan.  

 

Afscheid nemen  

Om de rust in de groep te bewaken bij binnenkomst om half 9, vragen wij u vriendelijk om zo veel mogelijk 
bij de deur afscheid te nemen, zodat het lokaal niet te vol wordt met volwassenen. U begrijpt dat dit zowel 
voor de kinderen als voor de juf overzichtelijker is. De eerste tijd (tot de kerstvakantie ) mag u met uw kind 
naar binnen komen om hem/haar op de stoel te brengen. 

 

Vragen aan de leerkracht 

Als u de leerkracht even iets wilt vragen, doe dat dan na schooltijd. Is het iets belangrijks voor schooltijd wilt 
u dit dan op een briefje aan uw kind meegeven? Bij de binnenkomst is het voor de kinderen en leerkrachten 
fijn om elkaar te begroeten.  

 

Oudergesprekken  

Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken, het doel van dit gesprek is dat de ouders over hun 
kind vertellen. Met de ouders van nieuwe leerlingen (4 jarige) zal er een intakegesprek gevoerd worden. In 
dat gesprek vertellen de ouders over de ontwikkeling van het kind van de afgelopen vier jaar. In november 
en maart worden er tienminutengesprekken gevoerd, dan worden de observaties van KIJK! besproken met 
de ouders. Ook krijgen de kinderen in november hun observatie/rapport en map met werkjes mee. Aan het 
eind van het schooljaar worden er alleen oudergesprekken gevoerd als daar behoefte voor is. De kinderen 
krijgen dan ook een observatie/rapport en de map met werkjes mee.  

 

Eten, drinken en fruit 

Wij zijn een gezonde school. Daarom hebben wij op de volgende momenten ‘gruiten’ dagen en vragen wij u 
om uw kind fruit mee te geven. Als het warm is (boven 20° C) mag uw kind extra drinken meenemen, een 
navulbaar flesje is erg handig. Bij ons op school is het mogelijk om te abonneren op schoolmelk. Op de eerste 
dag na een vakantie is er nooit schoolmelk.  

 Ochtend  Middag  

Maandag  Boterham of een gezonde koek en drinken  (schoongemaakt) fruit 

Dinsdag  Boterham of een gezonde koek en drinken (schoongemaakt) fruit 

Woensdag  Gruiten (groente of fruit) en drinken  

Donderdag  Boterham of een gezonde koek en drinken (schoongemaakt) fruit 

Vrijdag  Gruiten (groente of fruit) en drinken  

 

Sparen van kosteloos materiaal 

Op het mededelingenbord naast de klassendeur of via de mail geven de juffen aan wanneer we kosteloos 
materiaal kunnen gebruiken op school.  

 

 



Jarig  

Vanaf 5 jaar mag uw kind zijn/haar verjaardag op school vieren. Het is fijn als uw vooraf 
aangeeft wanneer uw kind dat gaat doen. Uw kind viert de verjaardag in de klas en 
trakteert (liefst zo gezond mogelijk) de kinderen. Ook mag hij/zij met twee vriendjes de 
klassen rond bij (ongeveer 7 leerkrachten) om ook wat lekkers langs te brengen. Uw kind 
mag op zijn/haar verjaardag nieuw speelgoed meenemen om te laten zien aan de klas.  

 

Als uw kind uitnodigingen uit gaat delen voor het kinderfeestje, willen wij u verzoeken dat buiten de 
klas/school te doen. Dat voorkomt teleurstelling bij andere kinderen die niet worden uitgenodigd.  

 

Fietsendag  

Elke vrijdag mogen de kinderen tijdens het buitenspelen op hun eigen fiets/step/skelter rijden.  

 

Speelgoeddag  

Op de eerste vrijdagmorgen van de maand is er voor de groepen 1 en 2 speelgoedmorgen. Dit betekent dat 
uw kind wat klein eigen speelgoed mee mag nemen naar school. Graag bij binnenkomst dit speelgoed aan de 
kapstok hangen.  

 

Vriendenboekjes 

De kinderen vinden het erg leuk om hun vriendenboekje aan iemand te geven om erin te laten schrijven. Wij 
zouden het erg fijn vinden als ouders dit zelf met hun kind buiten school regelen en daardoor zelf weten bij 
wie het boekje is.  

 

Gym 

Tussen de herfst- en de meivakantie gymmen wij op maandag in het speellokaal. Het is fijn als de kinderen 
gemakkelijke kleding aan hebben die ze zelf aan en uit kunnen doen (bijv. een broek met elastiek, geen 
lastige knopen en liever geen maillot). De kinderen gymmen in hun gymkleding: een gymbroekje, t-shirt of 
gympakje en gymschoenen (liefst met elastiek of klittenband). Als het kan ook graag de naam in de kleding 
en schoenen zetten. De gymkleding kan in een (rug)tas aan de kapstok. Als u de kleding wilt wassen kunt u 
zelf de tas meenemen en weer voor de volgende gymdag terughangen. 

 

 

 


