
Informatie voor ouders van de leerlingen van de groepen 1 
 
 
Begin van de dag 
In de kring worden de namen gelezen, de dagen van de week benoemd en de dagritmekaarten 
besproken.  
Ook komt het thema aan de orde, dat een aantal weken centraal staat en dat terugkomt bij veel 
activiteiten gedurende de rest van de dag. 
 
De kringen 
In de kringen wordt aandacht besteed aan rekenen, taal (waaronder voorlezen), Engels, muziek (o.a. 
het leren van liedjes), of de activiteiten van de werk-les. 
 
De werk-les 
Aan één of twee tafels wordt “geknutseld”, met een motorisch en meestal ook een cognitief doel.  
Verder wordt er gewerkt met ontwikkelingsmaterialen “uit de kast”. Daarmee worden onderdelen 
geoefend, die bij de instructie in de kring zijn aangeboden, bijvoorbeeld rijmen, tellen, categoriseren. 
Tijdens de werk-les maken de kinderen ook gebruik van het kiesbord; m.b.v. hun naamkaartje kunnen 
ze zelf een activiteit kiezen. 
 
Buiten spelen 
Iedere dag gaan wij, als het niet regent, buiten spelen op het achterplein.  
Het is hier snel koud, omdat er weinig zon komt door de hoge omliggende gebouwen. Wilt u hiermee 
rekening houden bij de kleding van uw kind, m.n. jassen, mutsen en wanten? 
(Groep 1a heeft les in het mooie gebouwtje aan het achterplein. Ook hier is het snel koel / koud. Het is 
fijn als de kinderen een vest o.i.d. bij zich hebben om zo nodig een extra laagje aan te kunnen doen. 
Dit vest kan ook op school blijven als dat voor u praktischer is.) 
 
Gymnastiek 
Wij gaan iedere dag naar de speelzaal, voor tik- en zangspelen, spelen met allerlei klein materiaal, of 
klimmen en klauteren op het grote materiaal.  
De kinderen hebben hiervoor gymschoenen (bij voorkeur met klittenband) en een gymbroek en -shirt 
nodig, ín een gymtasje. Wilt u overal de naam in/op schrijven? Zo voorkomen we dat er iets kwijtraakt. 
Verschillende momenten in het schooljaar zult u geïnformeerd worden over de verkoop van het RSV 
gymtenue.  
Natuurlijk helpt de leerkracht bij het omkleden, maar het is de bedoeling, dat de kinderen dat 
grotendeels zelf kunnen. 
 
Kleine drinkpauze 
Bij de kleine drinkpauze wordt er m.n. gedronken en ook iets kleins gegeten, bijv. gesneden fruit of 
een plak ontbijtkoek. Wilt u dit pauzehapje meegeven in een apart doosje, dus niet in de 
lunchtrommel? 
 
Lunch 
De kinderen dekken hun tafel met een stoffen dekservet. Wilt u het brood meegeven in een trommel? 
Geeft u a.u.b. niet te veel mee en belegt u het brood met wat uw kind lekker vindt? 
Een prima aanvulling is rauwkost of fruit. 
 
Verjaardag leerlingen 
Als de kinderen jarig zijn, mogen zij hun klasgenoten trakteren. Snoep mag, maar we  dringen aan op 
een bescheiden, verpakte traktatie. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Wij volgen de ontwikkeling van de kleuters m.b.v. het leerlingvolgsysteem BOSOS, waarin alle 
ontwikkelingsgebieden opgenomen zijn. Zo is er zicht op wat al beheerst wordt en waaraan gewerkt 
moet worden. 
 
 
Met een vriendelijke groet,  
 



Mevrouw A.I. Roessingh, groep 1a 
Mevrouw J.M. Schimmel, groep 1b 

 

 


