
 Informatie groep 1-2 

 

We vinden het gezellig dat uw zoon/dochter bij ons in de klas zit. 
Hierbij ontvangt u wat informatie om u wegwijs te maken in onze groepen 1-2. 

 

Dagindeling:  
Bij binnenkomst (8.25 uur) kan uw kind zelf zijn jas ophangen. 
Het eten en drinken voor de ochtend en de middagpauze graag op de daarvoor bestemde 
plaatsen. 
Meestal beginnen we in de kring (8.30 uur), soms met een inloop waarbij de kinderen 
zelfstandig aan de slag gaan. 
In de kring doen we verschillende lessen; taal, rekenen, Engels, Kanjertraining, verkeer, 
muziek en thema-activiteiten.  
Op donderdag is het boekpromotie, de kinderen nemen een boek mee van huis en mogen 
hier iets over vertellen of een plaatje laten zien. 
Later in het jaar krijgen de kinderen uit groep 2 allemaal een keer de boekenbeurt om iets 
meer te vertellen over een boek: titel, schrijver, korte inhoud van het verhaal. 
Op vrijdag is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen iets mee van huis, waar ze in de 
middag mee kunnen spelen. 
Op werkmomenten werken de kinderen aan taken of kiezen een activiteit in de klas. 
Taken worden op maandag uitgelegd en dan plannen de kinderen zelf op welke dag ze die 
doen. Groep 2 gaat in het voorjaar plannen op een taakformulier. 
Verder kiezen de kinderen uit de hoeken of materialen uit de kast. 
 
Eten en drinken: 
Rond 10.00 uur gaan we wat eten en drinken. Op dinsdag en donderdag is het fruitdag. 
Van 12.00 uur tot 12.15 uur gaan we lunchen met de kinderen.  
De kinderen nemen brood en drinken mee.  (Geen koek of snoep). Niet te veel graag. 
Wilt u overal namen opzetten! 
 
Gym: 
We gymmen twee keer per week op dinsdag en vrijdag (op vrijdag met onze vakleerkracht 
Esmaralde). Bij slecht weer wat vaker.  
De kleuters gymmen in hun ondergoed en op makkelijke gymschoenen (met 
elastiek/klittenband).  
De schoenen kunnen in een bak op school blijven. Graag voorzien van naam. 
 
Jarig: 
Verjaardagen vieren we meteen ’s morgens in de kring. U mag daarbij blijven(duurt 
ongeveer 15-20 minuten). De jarige mag een traktatie uitdelen (liefst een gezonde) en later 
ook met twee andere kinderen de klassen rond.  
 
Excursies: 
Een aantal keren per jaar gaan wij op excursie. Meestal hoort u dat van tevoren via Social 
Schools. Soms maken wij een wandeling in de buurt van de school. Wij zorgen ervoor dat er 
altijd twee begeleiders bij zijn. 
 
 
 



Kleur van de dag: 
Op school hebben de dagen een kleur. 
Maandag = de blauwe dag, dinsdag = de gele dag, woensdag = de groene dag, 
donderdag = de bruine dag, vrijdag = de rode dag 
 

Methodes in groep 1-2 
Kanjertraining: Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in 
groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van 
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 
 
Kleuterplein. Methode waar we thema’s uit behandelen. Bv over herfst. Er horen 
prentenboeken bij, taallessen, rekenopdrachten, werkbladen en liedjes.  
 
Wereld in getallen(Rekenplein). Rekenmethode. 
Spelenderwijs omgaan met rekensituaties. Meer/minder, veel/weinig, eerlijk verdelen, 
hoeveel mensen om een bus, erbij/eraf…   
 
Wijzer door het verkeer, verkeersmethode. Hoe loop je op de stoep, waar speel je veilig, 
fietsen op straat, in de auto.  
 
Groove me is onze digitale methode Engels. We doen deze lessen op het Digibord. Bobo 
komt hier in voor.  
 
1,2,3 zing: Nieuwe muziekmethode op het Digibord. Themaliedjes, luisterlessen etc.  

  
                                                    

We hopen dat uw kind een fijne tijd heeft op onze school. 

Met vriendelijke groeten, de leerkrachten van groep 1-2 

 


