
 

Informatiefolder groep 1-2 
 
Algemeen 
*Het ingaan van de school is om 8.20 uur. Ouders blijven bij de deur tot 
de leerkracht aanwezig is. 
* Bij het uitgaan wachten de leerlingen bij de juf tot dat degene er is die 
ze ophaalt. 
* De jas en tas gaan aan de kapstok. 
* Het eten en drinken hoort in de bak in de klas. 
* Het overblijf eten hoort in de tas. 
* Graag op tijd op school! 
 
Kring 
* Ieder kind heeft zijn eigen stoel, er mag niet worden gewisseld. 
* De hulpjes zitten naast de juf. 
* De dag, het weer en de dagritmekaarten worden besproken. Absenten 
worden genoteerd. 
* Geen speelgoed meenemen van huis naar school. 
*In de kring komen naast de dagelijkse activiteiten de volgende 
vaardigheden aan bod: 
- taal en rekenen   - spreken en luisteren 
- muziek, drama en expressie - sociale ontwikkeling 
* Iedere woensdag kijken we school-tv. Bijv: koekeloere,  
huisje boompje beestje en in groep 2 eventueel naar leesdas, lettervos, 
boekentas. 
* Tijdens de kring proberen we niet naar het toilet te gaan. 
* Altijd vragen of je naar het toilet mag. 
 
Digikeuzebord 
We werken ook in groep 1/2 met het digikeuzebord: 
* spelen: - hoeken  - constructiekast 
      - knutselkast  - puzzel en ontwikkelingskast  
* werken:  

We werken met verschillende projecten en opdrachten. 
Het eerste thema is wonen. Hierna volgt “boeken”. Voor 
groep 2 geldt dat ze elk thema 1 “moet” werkje moeten 
maken, dit wordt later uitgebreid met 2 soms 3. Voor 
groep 1 geldt dat de kinderen 1 werkje per thema 
moeten maken, meer mag natuurlijk ook. 
 
Eten en drinken 
* Geen priklimonade 
* Geen snoep 
* Dinsdag en woensdag zijn fruitdagen 
* Eén koekje, boterham of stukje fruit is genoeg. 
* Graag een naam op alles wat je meegeeft. 
 
Buitenspelen 
*'s Morgens spelen wij met spelmateriaal op het kleuterplein 
* ‘s Middags mogen de kinderen vaak ook in het speeltuintje spelen.  
* Op vrijdagochtend gaan wij, indien mogelijk, naar de “Vlindertuin” 
 
Gym in speelzaal 
* In de speelzaal wordt een gymles of een spelles gegeven. 
* Alle kinderen moeten gymschoenen hebben, liefst zonder veters. Deze 
blijven op school. 
* Dit jaar krijgt de groep op donderdagmiddag gymles, in de speelzaal, van 
Juf Emma. 
 
BSO 
* De BSO kan worden geregeld via Domein, deze is aanwezig in het 
gebouw. 
  



 

Algemeen 
*Een speelgoedochtend vindt plaats op de vrijdag voor een vakantie. 
* Bij een verjaardag graag een voorverpakte traktatie trakteren. 
* Er kan een tekening gemaakt worden voor papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s. Zet deze a.u.b. op de kalender op de deur! I.v.m. Corona hangt 
deze op de buitendeur. 
*Een verlofaanvraag kunt u doen via een formulier, deze is bij elke 
leerkracht aanwezig. 
* Na elke vakantie is er een luizencontrole. 
* In groep 2 is er geen logopedische screening meer. De schoolarts en de 
leerkracht kijken of er verwezen moet worden. 
* Wij komen op huisbezoek, zodra de situatie het weer toelaat. Dit bij de 
kinderen die nog geen bezoek hebben gehad. 
*In november en maart zijn er oudergesprekken. In juni kan dit op 
verzoek van de leerkracht of van de ouder. 
* In november is er voor groep 2 een leesvoorwaarde screening. Er wordt 
gekeken welke letters de leerlingen al kennen. Deze toets nemen we 
spelenderwijs af. 
In februari wordt deze nog een keer in uitgebreidere vorm afgenomen. 
* In januari worden de Cito-toetsen ‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen voor 
kleuters’ afgenomen. Dit geldt voor groep 2. 
   In juni worden deze toetsen gemaakt door groep 1. 
   Bij uitval wordt in juni de toets ook nog gemaakt door  
   een aantal leerlingen uit groep 2. 
*Aan het eind van het jaar krijgen de leerlingen die naar een andere groep 
gaan een rapport mee. 
* Groep 2 kinderen kunnen dit jaar hun strikdiploma halen. 
* IB-er: Onze ib-er is Marlette van der Kaa 
- voert overleg over leerlingen met leerkracht 
- geeft tips en aanwijzingen 
- voert gesprekken 
- onderhoudt contacten met instanties buiten school 
 

Kiva 
Wij werken op onze school met KiVa. Hiermee werken we 
aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
Denk hieraan ook aan het groepsklimaat in de klas. Aan 
de hand van verschillende lessen worden er verschillende 
onderwerpen behandeld. Zo zullen we met de klas ook 
bepaalde regels die bij ons passen afspreken.  
 
Ouderhulp 
Er is een AC, OR en een MR! Vindt U het leuk om te helpen, dan kunt U 
zich aanmelden bij juf Marianne of Nienke. 
Zodra de situatie het weer toelaat doen wij in de klas graag een beroep op 
ouders:  
  - werken met ontwikkelingsmateriaal 
  - voorlezen van prentenboeken 
  - begeleiding in de inloopkring 
  - zijn er ook klusouders? 
Ook zijn wij nog opzoek naar een klassenouder (Hiervoor kunt u denken 
aan het regelen van vervoer bij uitjes. De andere ouders op de hoogte 
houden van activiteiten in de groep) 

 
 
 


