
 

 

 
Informatie groep 2 

 

Algemene informatie 

Wij werken in de kleutergroepen met een dagritme. Dit wordt visueel gemaakt door 
kaarten die ophangen in het lokaal. Meestal beginnen we de dag in de kring. In de loop 
van het jaar gaan de kinderen direct bij binnenkomst aan het werk met een opdracht. Van 
te voren is deze opdracht al bekend. Het pictogram hangt dan al op het Kiesbord.  
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 elk jaar voor een goed doel. Ook 
de christelijke feesten vieren we met elkaar. Dit jaar is er een bijzondere kerstviering. In 
het voorjaar houden we onze scholendienst in de Dorpskerk. 
Op de dag dat de kinderen hulpje zijn staan ze in het middelpunt om belangrijke taken te 
doen. Ze zitten dan naast de juf en ze mogen ook vooraan in de rij. 
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.  
Werken en Spelen: 
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 altijd om 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. 
Buitenspel 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, 
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. 
In groep 2 worden alle kinderen door de schoolarts uitgenodigd op het consultatiebureau. 
Tevens komt een logopediste de kinderen screenen op school.  

 



 

 

 

 

Specifieke informatie per groep 

• Onze deur gaat open om 8.20 uur en om 13.05 uur. 

• Bij ziekte of andere reden van afwezigheid van uw kind graag telefonisch afmelden 
voor schooltijd (0186-652736). 

• Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, dan willen wij dat graag van te 
voren weten. Wij komen met de rij naar buiten.  

• Vriendelijk vragen wij u op het schoolplein op uw kind te wachten. 

• Om de rust in de groep te bewaken, vragen wij u vriendelijk na een wenperiode van 
ongeveer 3 weken op de gang bij de klassendeur afscheid van uw kind 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 mag u natuurlijk gerust met 
uw kind naar binnen komen om hem/haar op de stoel te brengen. 

• Als u ons spreken wilt, graag na schooltijd. Is het iets belangrijks voor schooltijd: wilt u 
dit dan op een briefje aan uw kind meegeven? Wij zijn bij binnenkomst druk met de 
kinderen. 

• ’s Morgens mag uw kind voor bij het drinken een boterham of een zo gezond 
mogelijke koek meenemen.  

• ’s Middags eten we zelf meegebracht (schoongemaakt) fruit. 

• Op woensdag en vrijdag is het gruitendag bij ons op school: dan neemt uw kind wat 
groente of fruit mee en eventueel een koekje voor erna.  

• Als het  warm weer is (boven 20° C) mag uw kind naast het fruit extra drinken 
meenemen. 

• Op het mededelingenbord naast de klassendeur of via de mail geven de juffen aan 
wanneer er kosteloos materiaal nodig is op school. 

• Hoera, uw kind is jarig:  
Vanaf hun 5e verjaardag  wordt er met de leerkracht een 
afspraak gemaakt wanneer uw kind de verjaardag op school 
wil vieren. De traktatie (liefst gezond) mag voor schooltijd in 
de klas gebracht worden. Uw kind mag natuurlijk op of na de 
verjaardag nieuw gekregen speelgoed laten zien. 

• Uw kind wil graag kinderen uitnodigen voor een kinderfeestje. Wilt u deze 
uitnodigingen buiten de klas/school aan de vriendjes geven? In de klas zorgt het vaak 
voor teleurstelling bij kinderen, die niet uitgenodigd worden. 

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

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

• 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. 

• Tussen de herfst- en de meivakantie gaan wij op maandagmiddag gymmen met de 
kinderen in het speellokaal.  



Startgesprekken en ouderavonden 

 

Woensdagmiddag  
11 september 

Ouders en leerlingen van  
groep 6, 7 & 8 

‘s middags 

Donderdagmiddag en/of -avond  
12 september  

Ouders van groep 2 t/m 5 ‘s middags  
en/of ‘s avonds 

Donderdagavond  
12 september  

Informatieavond voor groep 1 19.00 uur - 20.00 uur 

Dinsdagmiddag en/of -avond  
17 september  

Ouders van groep 2 t/m 5 ‘s middags  
en/of ‘s avonds 

Vrijdagmiddag  
20 september 

Ouders en leerlingen van  
groep 6, 7 & 8 

‘s middags 

 

  

Groep   

Groep 1 
(instroom) 

Informatieavond en intakegesprekken, geen startgesprekken 

Groep 2 t/m 5 Startgesprekken in week 2 en 3 met de ouders 

Groep 6, 7 & 8 Startgesprekken in week 2 en 3 
Bij de startgesprekken worden de kinderen ook uitgenodigd. We spreken de 
verwachting naar ouders uit dat al deze leerlingen meekomen. 

Groep 8 Aparte VO avond later in het jaar 

  

  

Rapportgesprekken     

1e rapport Alleen met ouders Alle groepen 

2e rapport Alleen met ouders Groep 1 t/m 
5 

2e rapport Ouders en kinderen Groep 6 t/m 
7  

Adviesgesprekken (geen 2e 
rapportgesprek) 

Ouders en kinderen Groep 8 

  

3e rapport In onderling overleg en 
inloopmiddag 

  

   


