
 

 

Informatie groep 1 en 2 schooljaar  

De kleuters van groep 1 en 2 komen via de ingang van het hek aan de achterzijde van de school 

binnen. Het hek wordt om 08.35u geopend. Om 08.40u lopen we met de kinderen naar de klassen, 

zodat er om 08.45u gestart wordt met de schooldag. Het is van belang voor een rustige start van de 

dag dat uw kind op tijd op school is. Als u ons iets te melden heeft in het belang van uw kind, stellen 

we het op prijs dat u dit schriftelijk doet. U kunt een briefje aan uw kind meegeven. Ook is het mogelijk 

om telefonisch berichten door te geven. U kunt ook een telefonische afspraak maken, we nemen dan 

contact met u op. Als uw kind op een dag afwezig is, vragen we u dit voor 08.30u telefonisch door te 

geven.  

Om u een indruk te geven hoe de dag verloopt in de kleutergroep volgt hier een dagindeling.  

Alle overgangsmomenten worden aangeduid met de dagritmekaarten en ingeleid met een 

liedje/muziekje.  

08.45u-09.15u inloop/kringgesprek/routines/dagritme/namen/het weer. 

Activiteiten in de kring: voorlezen, taalspelletjes, rekenactiviteiten, muziek. Het hele jaar door werken 

we thematisch.  

09.15u-10.15u werken met ontwikkelingsmateriaal/creatieve opdrachten.  

De ontwikkelingsmaterialen die in de groepen aanwezig zijn, worden gedurende het jaar aangeboden. 

Het aanbod wordt afgestemd op het niveau van ieder kind. Tijdens de werklessen stimuleren we de 

creativiteit door middel van teken- en knutselopdrachten. De resultaten van de plak- en tekenlessen 

worden verzameld in een plakboek, aan het eind van de kleuterperiode gaat dit plakboek mee naar 

huis.  

10.15u-10.45u Fruit eten/ drinken.  

De kinderen nuttigen van huis meegenomen en gesneden fruit. De tafel wordt gedekt met een stoffen 

servet of placemat. Er zijn per dag twee eet- en drinkmomenten, we verzoeken u vriendelijk uw kind 

twee afgepaste hoeveelheden drinken mee te geven. Bij voorkeur twee kleine bekers met een 

gesloten (flip)dop. Het is voor uw kind overzichtelijk als de hoeveelheden fruit, brood of drinken 

afgepast zijn op wat uw kind thuis gewend is te eten of te drinken.  

10.45u-11.00u Pauze voor de groepen 1 tot en met 8.Alle kinderen spelen buiten onder toezicht van 

twee leerkrachten.  

11.00u-12.00u Bewegingsonderwijs 

De bewegingslessen vinden plaats in het spellokaal. Hier geven we een spelles of een gymles met 

toestellen, klein materiaal, drama/muziek en danslessen.  

De kinderen dragen een school-gym tenue en schoenen met een stevige rubberen zool, bij voorkeur 

met klittenband. Het gymtenue is verkrijgbaar bij de conciërge, Mevrouw C. Pouwe. Het tenue kost 

E27,- inclusief rode tas. Het is van belang dat u alle gymkleding, ook de gymschoenen, duidelijk 

voorziet van de naam van uw kind. Het is de bedoeling dat uw kind zich zelfstandig kan aan- en 

uitkleden. Makkelijke kleding en schoeisel zijn aan te bevelen. De kinderen nemen hun gymtas op 

maandag mee naar school. De gymtas wordt op vrijdag mee naar huis gegeven. 

12.00u-13.00u Pauze 

De kleuters spelen gezamenlijk buiten. Het is voor uw kind fijn, dat u uw kind conform de 

weersomstandigheden kleedt. Bij koud weer graag een muts en sjaal meegeven. Handschoenen of 

wanten met een koord vast aan de jas. 

Voor de veiligheid van uw kind vragen wij u of u de lange haren van uw kind wil vastmaken in een 

staart, vlecht of knot. In de zomermaanden zijn teenslippers niet toegestaan.  

13.00u-13.30u Lunch 

De kinderen dekken hun tafel met een stoffen placemat of servet en eten brood. Stemt u de 

hoeveelheid brood af op de behoefte van uw kind? Niet opgegeten brood wordt meegegeven naar 

huis. De kinderen drinken uit een (flip)dop beker of een pakje.  



 

 

13.30u-14.30u Spelen in de hoeken 

De kinderen spelen in de hoeken van de klas. Spelen is belangrijk voor de taalontwikkeling, de 

cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociale ontwikkeling van het kind. Spelen 

draagt bij aan een positief zelfbeeld. Spelen bevordert zelfstandigheid en creativiteit. De kinderen 

leren problemen op te lossen, ze leren plannen en initiatief te nemen. Het stimuleert de fantasie. 

Kleuters leren van elkaar en de wereld om hen heen onder andere door gedrag over te nemen en te 

imiteren.  

14.30u-15.00u Afsluiting van de dag, kringactiviteit, taal, rekenen, muziek.  

Om 15.00u worden de kinderen door de leerkracht naar de achteruitgang van de school gebracht. We 

vragen u vriendelijk uw kind op tijd van school op te halen.  

We verzoeken u via de mail of telefonisch aan te geven door wie uw kind wordt opgehaald, mocht dit 

iemand anders zijn dan gebruikelijk.  

Wilt u doorgeven van welke BSO uw kind gebruikt maakt en op welke dagen? 

Algemeen 

Zoals u in de mail heeft kunnen lezen bestaat de mogelijkheid op dinsdag en donderdag gebruik te 

maken van de wachtklas van 15.00u- tot 15.30u. Dit betreft de kinderen die moeten wachten op een 

oudere broer of zus of poolgenoot. U kunt uw kind, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, opgeven 

via het formulier.   

Dansante vorming  

Elke maandagmiddag gaan de kinderen naar de les dansante vorming. Deze les wordt gegeven door 

mevrouw H. Scheepbouwer. De kinderen dragen tijdens de dansles hun gymtenue en dansschoentjes 

met een flexibele zachte zool.  

Leerlingvolgsysteem 

Van ieder kind worden de vorderingen en ontwikkelingen bijgehouden en geregistreerd. Met ingang 

van dit jaar maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem BOSOS. De observatiegegevens, 

verzameld tijdens de werk-,  kring- en bewegingslessen en bij het spel, worden om de drie maanden 

verwerkt in dit systeem. De resultaten van onze bevindingen worden besproken tijdens twee ouder 

gespreksavonden per jaar, mogelijk telefonisch. Deze gesprekken vinden plaats medio november en 

medio maart. Mocht u buiten deze gespreksmomenten de behoefte hebben aan contact met een van 

de leerkrachten, kunt u een telefonische afspraak maken. 

Zelfstandigheid 

We verwachten van de kleuters dat ze zelfredzaam zijn. Hieronder verstaan we dat ze zichzelf kunnen 

aan- en uitkleden en zelfstandig hun jas aan kunnen trekken. De kinderen dekken zelf hun tafel met 

een servet en pakken hun drinken en fruit of brood. We zien erop toe dat de kinderen op een nette 

manier hun brood of fruit eten. Bij de werkles maken de kinderen met behulp van het planbord een 

keuze voor een werkje of activiteit. Na een activiteit zijn de kinderen verantwoordelijk voor het netjes 

opruimen van hun werk- of speelplek.  

Toiletbezoek 

De kleuters die naar school komen moeten goed zindelijk zijn. De kinderen gaan zelfstandig naar het 

toilet en kunnen daar niet door ons geholpen worden met schoonmaken. Na het toiletbezoek wassen 

de kinderen in de klas hun handen. Bij een ongelukje trekken de kinderen schone kleding aan, we 

vragen u een schone set kleding in de tas te doen.  

Verjaardagen  

Mocht uw kind willen trakteren; graag een kleine voorverpakte traktatie in de klas uitdelen, die de 

kinderen mee naar huis kunnen nemen. De kinderen mogen de klassen rond om leerkrachten van 

andere groepen te trakteren. 

Plakboek 

Wilt u aan uw kind uit groep 1/2 het plakboek weer meegeven zodat het ook dit schooljaar weer 

aangevuld kan worden?  



 

 

Mededelingen 

• Bij een kleuter in groep 2 is een ernstige noten/pinda allergie geconstateerd. In verband met 

de ernst van de allergieklachten, verzoeken we u uw kind geen noten mee naar school te 

geven en geen pindakaas op het brood te smeren.   

• Mochten er in de persoonlijke omgeving van u of uw kind belangrijke ontwikkelingen 

plaatsvinden, zijn we hiervan graag op de hoogte, zodat we uw kind adequaat kunnen 

begeleiden.  

• Het is niet de bedoeling dat de kinderen speelgoed van huis mee naar school nemen.  

We gaan er met uw kind een mooi schooljaar van maken! 

Met vriendelijke groet,  

F. van Vliet (lerares groep 1) en M. Dusseldorp (lerares groep 1/2) 

 

 

 

 


