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Een dagje

in groep 1/2



-8:20- 8:30 uur De kinderen worden bij het hek gebracht. Er staat 
een leerkracht om hen op te vangen.

- We starten met inloop met spelletjes, bouwmateriaal en 
boekjes.

- Kring : bidden, vertellen, bijbelverhaal, zingen.

- We bespreken welke dag/datum het is, het weer en 
de dagplanning aan de hand van pictogrammen.

(duidelijkheid, structuur, routine)

- 9:15 uur naar buiten of naar speellokaal graag laarzen met 
naam erop , in de kast leggen bij hoofdingang kleuters.

-10:15 uur Fruit eten en drinken in de kring : fruit(niet teveel), 
bekers (niet te vol) eettempo!



-10:30 uur Taal-of rekenactiviteit en werkles. Vier 
groepen rouleren gedurende de week: knutselen/kleien, 
puzzelen, kiezen, spel wat met het thema/de doelen te maken 
heeft. Ook komt de Kanjertraining vaak aan bod. Deze 
methode is gericht op de sociaal-emotionele vaardigheden.

- 11.30 uur lunch. Graag een theedoek meegeven 
als "tafelkleedje". 

- 12.00 uur naar buiten

- 13:00 uur naar binnen, muziek methode 1,2,3 
Zing (woensdag van meester Yme), taal/rekenactiviteit en 
dan kiezen met kieskaartje bij het kiesbord. Bouwhoek, 
huishoek, constructiemateriaal, verven, krijtbord, themahoek, 
kiezen uit de kast, kleien enz
- 14:00 uur kring, voorlezen, dag evalueren.
- 14:15 uur naar huis/ BSO



Gym

-Groep 1/2A gaat op maandagochtend naar gym en 1/2B op 
woensdagochtend. Dit is in de gymzaal van de naastgelegen 
school Het Vogelnest.

-gymschoenen (makkelijke gymschoenen met elastiek of 
klittenband, met naam op beide schoenen).

Het is belangrijk dat uw kind zichzelf kan omkleden. Een maillot 
e.d is niet zo handig op de gymnastiekdag.



Jarig

-Traktaties : graag een gezonde traktatie en niet 

teveel. We eten ook ons fruit en brood.

- De andere leerkrachten mogen ook getrakteerd 
worden. Dit mag hetzelfde zijn als wat de kinderen 

krijgen. De traktatie wordt in de personeelskamer 
neergezet en de jarige mag een mooie kaart 
uitkiezen.



Oudergesprekken
-Kennismakingsgesprekken: als uw kind op school komt, 
vult u een gespreksformulier in en maakt de leerkracht 
een afspraak met u om dit te bespreken.

Ook met ouders van de kinderen die al langer op school 
zitten, plannen we in het najaar een gesprek.

-Na elk rapport is er een rapportbespreking. Dit is in 
februari en juni.

-Als er iets is dan kunnen we natuurlijk altijd een gesprek 
inplannen.

- Wilt u iets mededelen, kunt u altijd een berichtje aan de 
leerkracht sturen via social schools. Ook absenties 
kunnen via social schools doorgegeven worden.



 U heeft gekozen voor een Christelijke school en 
hier wordt elke dag aandacht aan besteed. De 
dag wordt begonnen en beëindigd met gebed. Er 
worden Christelijke liedjes gezongen en 
bijbelverhalen verteld.

 Op maandag mag uw kind zendingsgeld 
meenemen. Doel: 2 adoptiekinderen uit India via 
stichting “Red een kind”.

 Vieringen zoals Kerst en Pasen vieren we om en om 
in de kerk of op school.

 Gebedsgroep; als u iets in wilt dienen voor de 
gebedsgroep of zelf aan deze groep wilt 
deelnemen, neem gerust contact op met onze 
directeur Hanneke Henneveld.

Identiteit



Zorg

 Alle leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van 
de methode Onderbouwd. De kinderen worden ook 
individueel besproken met onze Ib-er (intern begeleider) 
ClaudettaKram. Zonodig wordt u als ouder uitgenodigd voor 
een gesprek.

 Door een goede overdracht van de vorige leerkracht weten 
we aan het begin van het jaar precies wat een kind nodig 
heeft. Er zijn plannen geschreven in Parnassys
(=leerlingvolgsysteem) voor leerlingen die dat nodig hebben.

 Regelmatig krijgen kinderen ook extra begeleiding, zonder dat 
er een heel plan wordt geschreven. Dan wordt er alleen een 
aantekening van gemaakt.

 De Ib-er is er ook als u vragen hebt over onderwijs of 

opvoeding.



Vragen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat 
het ons weten en stuur een berichtje via social
schools.


