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1.

Inleiding

Beste ouders van groep 1 en 2,
Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal
belangrijke zaken die in groep 1/2 aan bod komen in het
schooljaar 2020-2021. Natuurlijk kan het zo zijn dat na het lezen
van dit informatieboekje vragen onbeantwoord blijven, kom
dan gerust langs!
Juf Yvonne

2.

Groepsinformatie

Dit schooljaar starten we met één kleuterklas.
Wanneer de kleuterklas gaat groeien zullen een aantal kinderen
van groep 2 overgeplaatst worden naar de combi 2/3.
Juf Yvonne staat tot de herfstvakantie van maandag t/m vrijdag
voor de klas. Na de herfstvakantie wisselen Yvonne en Inge de
maandagen af, de rest van de week is juf Yvonne er.
Ook zullen we dit schooljaar juf Brenda steeds vaker zien.
Brenda is een vierdejaars pabostudent die haar afstudeerstage
loopt in groep 1/2.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Juf Yvonne / juf Inge
Juf Yvonne
Juf Yvonne
Juf Yvonne
Juf Yvonne

Binnenkomst
Voordat de school begint, verzamelen de kinderen zich aan de
rechterkant van de trap in een rij. Zodra de bel gaat (08.25u)
komt de leerkracht de kinderen ophalen en gezamenlijk lopen
we dan naar boven.
Schooltijden
maandag 08.30u – 14.30u
dinsdag
08.30u – 14.30u
woensdag 08.30u – 12.15u
donderdag 08.30u – 14.30u
vrijdag
08.30u – 14.30u

Fruitdagen
Fruit en groenten zijn gezond. Daarom proberen we de
kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om iedere dag groente
of fruit mee te nemen. Dinsdag en donderdag zijn de vaste
fruitdagen op de hele school, op de andere dagen mogen de
kinderen ook iets anders meenemen. Naast de fruithap mogen
de kinderen ook iedere dag een beker/fles/pakje drinken
meenemen.
Continurooster
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen alle
kinderen op school. Nieuwe leerlingen krijgen vanuit school een
koeltasje.
Om 11.55 uur zetten we samen de meegebrachte lunch klaar en
om 12.00 uur gaan we eten. De kinderen van groep 1/2 krijgen
een halfuur de tijd om te lunchen.
Afspraken over de lunchtrommel
Wat zit er wel in onze lunchtrommel
boterhammen of broodjes met beleg
een krentenbol of eierkoek
fruit
drinken zonder prik
een stukje kaas of worst

Wat zit er niet in onze lunchtrommel
snoep
drinken met prik
koek

Geef uw kind een gepaste hoeveelheid eten mee. Niet teveel,
tenslotte is de school om 14.30 uur alweer uit.

Voorbeeld van een dag
Vaak start een dag bij de kleuters in de kring. Iedere dag wordt
het programma van die dag besproken m.b.v. dagritme kaarten.
De kinderen weten zo waar ze aan toe zijn en wat ze die dag
kunnen verwachten.
Voorbeeld van een dag:

8:30 Kring (taal)
9:00 Werken (bijv. puzzelen, kleien, huishoek / themahoek, bouwhoek,
constructiemateriaal, verven, ontwikkelingsmateriaal etc. )
9.45 Kring (rekenen)
10:15 Fruit eten en drinken
10:30 Buiten spelen / gym
11:15 Werken (bijv. puzzelen, kleien, huishoek / themahoek, bouwhoek,
constructiemateriaal, verven, ontwikkelingsmateriaal etc. )
12:00 Lunch
12.30 Buiten spelen
13.15 Kringactiviteit (Engels, verkeer, SEO, levensbeschouwing etc.)
13:45 Werken (bijv. puzzelen, kleien, huishoek / themahoek, bouwhoek,
constructiemateriaal, verven, ontwikkelingsmateriaal etc. )
14:30 Einde dag

Luizenzak
Op de Peppel hangen alle jassen in een
luizenzak. Wanneer uw kind start op school
rekenen wij hier een bedrag van €3,50 voor.
Graag ontvangen wij het bedrag contant.
Verschoonkleren
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat uw kind een “ongelukje”
heeft op school. Het is daarom fijn als uw kind een extra setje

schone kleren bij zich heeft. Deze mogen standaard in de rugzak
zitten of in de luizenzak gestopt worden.
Uiteraard hebben wij op school ook schone setjes kleren voor
noodgevallen.
Gymles
Eén keer per week (en als het regent) gymmen we in de
speelzaal.
De kinderen hebben hun gymschoenen standaard op school
staan. In groep 1/2 gymmen de kinderen in hun hemd.
Sportkleding dragen de kinderen pas vanaf groep 3.
Verjaardag
U bent van harte uitgenodigd om de verjaardag van uw kind
mee te vieren! Uiteraard mag er getrakteerd worden.
De traktatie is alleen voor de kinderen in de eigen klas.
Graag van tevoren een afspraak maken met de leerkracht over
de datum, dan kan er gezorgd worden voor een feestelijk
klaslokaal!
Werken met thema’s
Vanaf schooljaar 2020 – 2021 werken we in
groep 1/2 met de methode ‘Schatkist’, het
totaalaanbod voor groep 1 & 2. Spelenderwijs,
onderzoekend en ontwerpend leren met
keuzevrijheid en ruimte voor eigen activiteiten.
Een aantal thema’s zullen we volgen vanuit de
methode maar we zullen ook eigen thema’s ontwerpen. Een
thema duurt een paar weken, soms iets korter en soms wat
langer.

De thema’s worden door ons uitgewerkt en voorbereid. Vaak is
het de bedoeling dat de kinderen dan spulletjes meenemen
over het thema zodat we in de klas een themahoek kunnen
maken.
Sommige thema’s komen ieder jaar terug, maar we proberen
toch iedere keer andere activiteiten daarbij te verzinnen.

3. Extra dit jaar:
Gedurende het jaar zijn er ook nog extra vieringen en
evenementen zoals:
Schoolreisje
Schoolfotograaf
Techniek
Kinderboekenweek
Cultuurproject
Sinterklaasviering
Kerstviering

Nationale voorleesdagen
Carnaval
Paasviering
Verkeersweek
Koningsspelen
Musical groep 8
Juffendag
Laatste schooldag

4. Huiswerk
De kinderen van groep 1/2 hebben géén huiswerk.
De letterdoos
Iedere 2/3 weken zullen de kinderen een nieuwe letter uit het
alfabet aangeleerd krijgen. De kinderen zullen werkbladen of
andere opdrachten krijgen die het aanleren van deze letter
stimuleren. Na deze ochtend krijgt een leerling een letterdoos
mee naar huis. Hierin kan hij/zij materialen verzamelen die bij
de nieuwe letter horen. De letterdoos wordt maandag met de
gehele klas besproken.
Hetzelfde geldt voor thema’s. Bij ieder thema mogen kinderen
van thuis spulletjes meenemen voor op de thematafel. Op deze
manier gaat het thema meer leven en wordt de betrokkenheid
vergroot.

5. Leerstofaanbod
Kringactiviteiten
- Kringgesprek
- Interactief voorlezen
- Woorden van de week
- Taalspelletjes zoals rijmen, letters leren, lettergrepen
klappen, praatplaten, woordvelden maken enz.
- Rekenspelletjes zoals bijvoorbeeld tellen, ordenen en
meten enz.
- Sociaal Emotionele Ontwikkeling ‘Kwink’
- Levensbeschouwing ‘Hemel en Aarde’
- Engels ‘Groove me’
- Verkeer
- Muziek ‘123-zing’
- Verjaardag
- School tv ‘Koekeloere’
Muziekles
Iedere maandag krijgen de kinderen een halfuur muziekles van
vakdocent Rogier Monsieur.
Werken in hoeken
Het werken wordt gedaan volgens een planning die de
leerkracht iedere week maakt. Hierdoor maken alle kinderen
iedere week een aantal verplichte werkjes. Deze werkjes sluiten
aan bij het lopende thema en variëren in moeilijkheid. Vaak
begeleid de leerkracht het groepje dat een verplicht werkje
maakt.

De andere kinderen kunnen vrij kiezen van het kiesbord.
Zij hangen hun eigen naamkaartje bij een hoek of werkje.
Waar kun je uit kiezen:
- Ontwikkelingsmaterialen zoals: puzzels, telwerkjes,
rijmwerkjes, letterspelletjes, stempelen, kralen rijgen,
kralenplank, keerom, pico piccolo etc.
- Constructiematerialen zoals: bouwen met de blokken, lego,
K’nex, clicks, treinbaan, mobilo, kapla etc.
- Creatief zoals: vrij tekenen, kleuren, knutselen, verven,
krijten
- Speelhoeken zoals: de huishoek, de zand/watertafel,
boerderij en themahoeken.
- Digibord/ Ipad’s (SQULA, Gynzy, Schatksit)

6. LVS
Vanaf schooljaar 2018-2019 worden de CTIO- en CPS-toetsen
niet meer gehanteerd als meetinstrument.

Observaties en evaluaties aan de hand van doelen wordt steeds
belangrijker. Iedere periode worden deze
doelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Wij hanteren daarbij het ‘KIJKobservatiemodel’ om de ontwikkeling van
uw kind te registreren op alle
ontwikkelingsgebieden.
Mocht er in de observaties iets opvallends naar voren komen,
neemt de leerkracht hierover contact met u op.

