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Het doel van deze flyer 

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het 

helaas niet mogelijk om onze jaarlijkse klassenavond 

te organiseren. Om u als ouder/verzorger toch van 

alle relevante informatie te voorzien, is deze flyer 

gemaakt. Onze intentie is om u zo volledig mogelijk 

te informeren. Mocht u echter zaken missen of 

vragen hebben, schroom dan niet om via Social 

Schools contact met ons op te nemen. 

De groep 

We hebben heterogene 

groepen (0-1-2). We zijn 

gestart met 16 kinderen, in 

de loop van het jaar 

worden het er meer. 

Contact met ouders 

Voor een korte, noodzakelijke mededeling kunt u 

voor schooltijd altijd bij ons terecht. Wanneer u ons 

wat uitgebreider wilt spreken, kunt u een afspraak 

maken van vanaf 14.45 uur (van 14:15 tot 14:45 uur 

heeft het team pauze). Wij zijn ook via Social Schools 

te bereiken.   

Mocht u het gevoel hebben dat er problemen bij uw 

kind zijn, op wat voor gebied dan ook, aarzelt u dan 

niet om een afspraak te maken. 

Afwezigheid  

Afmelden van kinderen die door ziekte of om een 

andere reden niet naar school kunnen, moet 

telefonisch (0573-252439) worden gedaan.   

Als wij niets horen, wordt er gebeld met de vraag 

waarom uw kind niet aanwezig is. Wij vragen u om 

tandarts- en doktersbezoeken zoveel mogelijk te 

plannen buiten de schooltijden om. Mocht het echt 

niet anders kunnen, dan heeft een afspraak in de 

middag onze voorkeur (’s ochtends missen de 

kinderen anders veel nieuwe lesstof). 

Onze werkwijze 

In groep 1 en 2 werken wij rondom thema’s. Een 
thema duurt zo’n zes weken. We starten met het 
thema Dino’s. Daarna komen de thema’s de garage, 
letter,- en cijfersoep, het schoolthema kunst, de 
boerderij en het prentenboek Roza Rozeur ingenieur 
aan bod.  

We sluiten het schooljaar af met een bezoekje aan 
een zonnig, onbewoond eiland. 
Wanneer wij werken rondom een thema zijn er altijd 
voorwerpen welkom die bij het thema aansluiten. 
Kinderen raken daardoor enthousiast. 
In de thema’s zijn leerdoelen verwerkt. Leerdoelen 
op het gebied van rekenen, taal, motoriek en 
sociaal/emotionele ontwikkeling.  
Het is voor de kinderen spelend leren en 
ontwikkelen. 

 
Hoe ziet een dag eruit? 
Binnenkomst. 
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen via de buitendeur 
van de klas binnenkomen. We beginnen om 8.30 uur! 
Het eten en drinken blijft in de tas en wordt op de 
plank boven de kapstok gezet, de jas gaat in de 
luizentas. 
Hierna wassen de kinderen hun handen, kiezen ze 
een activiteit op het digibord en gaan het inloop 
werkje doen. Deze hebben ze de vorige dag zelf 
klaargelegd en voorzien van naam.  
 
Kleine kring. 

De kleine kring is tijdens de inloop. De grootte en de 

samenstelling wisselt. We doen activiteiten die horen 

bij het thema: herhaald voorlezen, begrippen, 

seriëren, rijmen. Een kleine kring kan ook per groep. 

Groep 1 krijgt bijvoorbeeld een prentenboek 

voorgelezen en groep 2 leert een letter met 

klankgebaar, oefent met hakken en plakken, eerste 

laatste letter/woord, klankbepaling/ herkenning, 

begrippen letter-woord-zin. 

Dagopening. 
We beginnen samen in 
de kring met zingen en 
tellen het aantal 
kinderen. Dan wijzen de 
hulpjes de dag aan en 
mogen ze vertellen wat 
we gaan doen a.d.h.v. 
de dagritmekaarten. 
Hulpjes mogen in de kring naast de juf zitten. Hierna 
zijn er wisselende activiteiten: weekendkring, lezen 
van een verhaal, activiteiten die horen bij het thema, 
trefwoord, onderzoekend leren. We gebruiken 
daarbij ook coöperatieve werkvormen; zoals 
binnenkring-buitenkring, tweetalpraat, mix en koppel 
en koppen bij elkaar.  
 
 



  

 

Spelen en werken. 
Tijdens het spelen en werken gaan de kinderen de 
activiteit doen, die ze tijdens 
de inloop hebben gekozen.  
Bij ieder thema horen ook 
opdrachten die specifiek 
passen bij de leerdoelen.  
Dit werkje of activiteit wordt 
door alle kinderen een keer 
gedaan en vinken we aan in 
onze digitale leerlijnen.  
Er wordt veel in hoeken gespeeld. Denk aan de 
bouwhoek, themahoek, leeshoek, schrijfhoek, 
rekenhoek enz. 

 
Eten en drinken  

De kinderen nemen voor de ochtendpauze en voor 

de lunch iets te eten en te drinken mee. Wij zien 

graag dat uw kind gezond eten en drinken meeneemt 

naar school. Bekers hierbij niet te vol. Overgebleven 

eten en drinken gaan weer mee naar huis. 

Broodtrommels en bekers graag voorzien van naam. 

Gym en spel in het speellokaal 

Kinderen gymmen op blote voeten. 
Op maandag doen we spelactiviteiten. Hierbij hoeven 
alleen schoenen en sokken uit. 
Op dinsdag en donderdag zijn de toestellen aan de 
beurt en gymmen we in ondergoed.  
Het zou fijn zijn als uw kind op deze dagen 

gemakkelijk aan- en uit te trekken kleding draagt.  

Sociaal emotioneel 
 
In ons dagelijks onderwijs schenken we aandacht aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen. Daarnaast gebruiken we ook de werkwijze 
“Natuurlijk sociaal”, waarbij vaardigheden 
gestructureerd geoefend kunnen worden. Dit maken 
we zichtbaar op het T-bord. We zijn dit schooljaar 
gestart met: een ander helpen. Hiervoor maken we 
gebruik van coöperatieve werkvormen. Twee keer 
per jaar vullen wij Scoll in om het welbevinden van 
onze leerlingen te meten.  

 

 

 

 

 

Verjaardagen  

Bij het vieren van verjaardagen mogen voorlopig 

helaas geen ouders aanwezig zijn in de klas. De jarige 

trakteert de klas. Wilt u vooraf bij de leerkracht 

informeren of er nog allergieën/bijzonderheden zijn? 

De traktatie moet voorverpakt zijn. We sturen een 

leuke foto van de jarige via Social Schools. 

Uitnodigingen voor partijtjes kunnen niet op school 

worden uitgedeeld.  

Klassenouders  

Wij zijn op zoek naar twee ouders die dit jaar de 

klassenouders willen zijn. Als u interesse heeft, kunt u 

zich melden bij de leerkracht. Zodra duidelijk is wie 

dit jaar de klassenouders zijn, hoort u dit natuurlijk 

van ons. De klassenouders zullen u dit jaar weer 

regelmatig benaderen met de vraag of u iets voor 

onze klas zou willen/kunnen doen. 

Fietsen   

Kinderen die op de fiets naar school komen stallen 

hun fiets in de fietsenrek bij de hoofdingang. (Dit is 

op eigen risico).  

Bijzondere activiteiten dit leerjaar 

Indien er weer ouders op school mogen komen, dan 

zouden we graag jullie hulp willen gebruiken voor 

een spelletjes,- of knutselochtend of voor een 

voorleesmoment. Informatie hierover zal dan nog 

volgen. 

 


