
Informatie groep 1-2 (schooljaar 2018-2019) 
 
 

 
Activiteiten: 
Een uitje naar de bibliotheek, een schoolreisje, een sportdag of een spelletjesmiddag; 
een school kan niet zonder hulpouders. Leerkrachten vragen regelmatig hulp bij 
activiteiten, zonder inzet van ouders kunnen we dergelijke activiteiten niet organiseren. 
Kinderen vinden het vaak ontzettend leuk als ouders helpen.  
 
Bibliotheekbezoek:  
Ongeveer één keer in de 6 weken gaan wij met groep 1-2 A en groep 1-2 B naar de 
bibliotheek in de Theresiastraat. Per groep vragen wij minimaal 2 ouders om samen 
met de leerkrachten de kinderen veilig te begeleiden. 
Op deze manier hebben wij steeds andere boeken in de klas. Dit ter bevordering van 
het leesonderwijs.  
 

 
 

Buitenspelen:  
Elke dag speelt uw kind 2 x 3 kwartier buiten. De kinderen kunnen klimmen en 

klauteren. Ook is er voldoende buitenspeelgoed zoals fietsen en karren.   In beide 

groepen hebben wij een speelgoedbak met klein buitenspelmateriaal.

 
Digibord: 
In elke klas hangt een digitaal schoolbord, dat wordt ingezet tijdens de kringmomenten 
en de speelwerklessen.  
Wij kijken ook naar educatieve programma’s van Schooltv, bijvoorbeeld Huisje 
Boompje Beestje, Koekeloere etc. 
 
Digi-duif….: 
is het oudercommunicatie platform van de school. Via dit platform wordt informatie 
gedeeld die belangrijk is voor uw kind en u, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, planning 
van de ouderavonden, mededelingen van de leerkracht en u kunt de leerkrachten een 
bericht sturen.  
Heeft u nog geen activatiecode ontvangen dan kunt u dit melden bij de administratie of 
bij de directeur. 
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Gymnastiek: 
Gymnastiek en Motorische Remedial Teaching (MRT) zijn twee belangrijke elementen 
in ons bewegingsonderwijs.  
De kleuters krijgen 2x per week (op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag) gymles van 
meester Persoon.  Alle kleuters dragen dan gymschoenen. De gymschoenen worden 
in de klas bewaard. Wilt u duidelijk de naam van uw kind op of in de schoenen 
noteren? 
Het is handig als uw kind een t-shirt onder zijn/haar kleding draagt zodat de warme trui 
uit kan. Meisje mogen tijdens gym, geen ‘hangende’ oorbellen dragen!  
 
Een aantal keer wordt op vrijdagmiddag ‘ouder-kind gym’ gegeven. U bent dan van 
harte welkom! Na deze les gaan de kinderen gewoon weer met de juf of meester mee 
naar de klas. Daarna kunt u uw kind(eren) gewoon weer om 15:00 uur  ophalen. 
 

 
 

Luizencontrole: 
In de eerste week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis 
door de ouders van de ouderraad. Hiermee gaan wij hoofdluis preventief tegen. Mocht 
er hoofdluis bij uw kind worden geconstateerd, dan wordt er direct contact met u 
opgenomen.  

 
 
 
Noodgevallenbriefje: 
Het is belangrijk dat het zogenaamde noodgevallenbriefje dat aan het begin van het 
schooljaar wordt meegegeven, correct en volledig ingevuld bij de leerkracht(en) wordt 
ingeleverd. 
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Overblijven: 
Onze school biedt de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. Dit gebeurt onder 
leiding van een overblijf juf. Om 12:00 uur gaan de kinderen eerst buitenspelen, 
ongeveer 12:20 uur gaan de kinderen naar binnen om te eten. 
Voor het overblijven kunt u bij juf Romijn een strippenkaart kopen. Ook kunt u voor 
het hele jaar betalen. Zie schoolgids.  
 
Pauzehapje / -drinken: 
Ondanks een goed en gezond ontbijt, hebben de kinderen halverwege de ochtend 
weer ‘trek’. Met elkaar eten en drinken wij iets in de kring. Geef uw kind een gezond 
tussendoortje mee.  
Iets om te drinken (bijv. water) en iets gezonds om te eten. Bijvoorbeeld  fruit óf één 
boterham óf een cracker, óf komkommer enz. ’s Morgens mag het pauzehapje/ -
drinken op de kast in de klas. (Overblijf eten en drinken blijft in de (rug)zak die aan de 
kapstok blijft hangen). 
 

 
Schooltijden:  
’s Morgens van 08.30 – 12:00 uur (woensdag tot 12.15 uur)  
De kleuters mogen vanaf 08:15 uur in de klas worden gebracht. Wij beginnen om 
08:30 uur. 
‘s Middags is er school van 13.00 – 15.00 uur. Zorg dat u op tijd bent! 
 

 
Speelgoeddag: 
Kleuters vinden het soms leuk om iets van hun speelgoed aan de andere kinderen 
en de meester of juf te laten zien. Dát kan op woensdagmorgen. In de kring mogen 
ze om de beurt laten zien wat ze hebben meegenomen. Daarna bewaren wij het 
speelgoed in de speelgoedmand totdat het tijd is om naar huis te gaan. 
 
Talentles: 
Bijna iedere donderdagmorgen krijgen de kinderen talentles van meester Kleijweg. 
Deze les met muziek, dans en drama, duurt een half uur.  
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Verjaardag / trakteren: 
Een broertje of zusje erbij, of jarig? Kinderen vinden het leuk om te trakteren in de 
klas. Wilt u rekening houden met onderstaande punten? 

 Sommige kinderen zijn allergisch voor kleur- en smaakstoffen of 
melkproducten. Vraag dit even aan de leerkracht. 

 Trakteer gezond. 

 Houd de traktatie klein. 

 Het voorbereiden van de traktaties is voor de kinderen het grootste feest: 
overleg en betrek uw kind bij de voorbereidingen. 

 Ideeën en tips vindt u bijvoorbeeld op de website van het voedingscentrum  
(www.voedingscentrum.nl)  

 
 
Spelend leren in de kleutergroepen: 
In de kleutergroepen werken we meestal vanuit een bepaald 
belangstellingsonderwerp, dat wil zeggen een onderwerp dat de kinderen 
aanspreekt. Zo’n belangstellingsonderwerp / thema (bijvoorbeeld: herfst, eten en 
drinken, de lente) staat dan bij alle activiteiten drie á vier weken centraal. De 
methode die wij gebruiken heet ‘Piramide’.  
Zowel ’s morgens als ’s middags is er een speelwerkles.  
De leerkracht- óf de kinderen kiezen waar zij willen spelen of werken. De namen 
worden op het ‘planbord’ gehangen. De kinderen kunnen spelen in diverse hoeken: 
bouwhoek, poppenhoek, zandtafel, groot constructiemateriaal zoals Lego Duplo, etc.  
Ook kunnen de kinderen werken met de diverse ontwikkelingsmaterialen uit de 
kast(en) of gaan zij aan het werk met een  knutselactiviteit die gerelateerd is aan het 
thema.  

 
 
Kinderen die extra hulp of begeleiding nodig hebben, krijgen in- of buiten de groep 
extra instructie van de eigen leerkracht of van de tutor-leerkracht. 
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