
Informatiebulletin groep ½ D/R  2018-2019 

Beste ouders en verzorgers, 

In dit ouderbulletin zetten we de belangrijkste zaken rondom groep 1/2 voor u op 

een rij.  

Hoe ziet een dag in de kleuterklas eruit? 
Als u in de ochtend met uw kind op school komt, dan gaat de jas aan de kapstok en 
wordt het eten en drinken in het krat gezet in de gang. Uw kind zoekt dan zijn stoel 
op in de kring en gaat zitten. Om half 9 gaat de deur van het klaslokaal dicht.  
 

De hulpjes helpen de juf met de kalender die in de 
klas hangt. Welke dag is het vandaag? Welke dag 
is het morgen/ overmorgen/ gisteren/ eergisteren? 
Welke datum is het?  
Ook kijken we naar welk weer het vandaag is en 
welk seizoen. Dit wordt allemaal samen met de 
kinderen op het kalenderbord aangegeven met 
behulp van pictogrammen. 

 
Hierna volgt de godsdienstige vorming. Wij lezen/ vertellen dan een verhaal uit de 
bijbel en daarna zingen we een aantal liedjes en er is tijd voor een gebed.  
Daarna kunnen er verschillende activiteiten volgen op allerlei gebied, bijvoorbeeld op 
taal- rekengebied of op sociaal emotioneel gebied. Dit gaat heel 
spelenderwijs en wij gebruiken hiervoor de methode Schatkist. 
Bij de methode Schatkist komen allerlei ontwikkelingsgebieden aan bod, o.a. 
taal, rekenen, muziek, muziek, spel, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
motoriek, kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie. 
De methode sluit aan bij de beleving van het kind en het draait allemaal om 
Pompom die van alles meemaakt met zijn vriendinnetje Loeloe.  
 

Na de kring starten we met het werken en spelen in de 
verschillende hoeken. De kinderen mogen op het kiesbord hun 
naamkaartje hangen bij een activiteit die ze willen gaan doen. 
Er zijn altijd een aantal verplichte activiteiten, maar de 
kinderen plannen zelf wanneer ze dit gaan doen. Als ze de ene 
dag geen verplicht werkje hebben gekozen, dan stimuleert de 
juf dat ze de volgende dag dit wel doen. De kinderen kunnen 

kiezen uit ontwikkelingsmateriaal, constructiemateriaal, verschillende hoeken 
bijvoorbeeld bouwhoek, poppenhoek, leeshoek, schrijfhoek, computerhoek, e.d.  
 
Na de werkles gaan we weer terug in de kring om te eten en drinken. Komend 
schooljaar is ervoor gekozen om op de Julianaschool water te drinken. Uw kind 
neemt dus een flesje/ beker water mee naar school en hierbij een koekje (zonder 
chocolade) of fruit.  
Op woensdag hebben we fruit-dag, dan nemen alle kinderen fruit mee naar school. 
Het is handig om het eten en drinken te voorzien van een naam! 



Vervolgens wordt er voorgelezen en volgt er vaak nog een activiteit uit de methode 
Schatkist.  
 
Na het eten en drinken is het tijd om te bewegen. Wij gaan dan buiten om op het 
schoolplein spelen of we gaan naar het speellokaal voor bewegingsonderwijs. Het 
bezoek aan de speelzaal is niet op een vaste dag. We kijken ook naar het 
weer. Alle kinderen hebben op school een paar gymschoentjes aan de 
kapstok hangen. Deze moeten makkelijk aan en uit te doen zijn, dus met 
klittenband of elastiek en liever geen veters.  
 
Schrijven 
Als uw kind in groep 2 zit, gaat het in de loop van het jaar op donderdagmiddag met 
één van de kleuterjuffen naar het lokaal van groep 3. Hier krijgen de kinderen dan 
voorbereidende schrijfoefeningen. Ze zitten dan al aan een tafeltje en werken in een 
werkboekje. Dit alles ter voorbereiding op groep 3. Het leuke is dat de kinderen dan 
ook de andere kinderen van de kleuterklas ontmoeten. 
 
Extra hulp: 
Op maandag, dinsdag en woensdag hebben we extra hulp van juf Marian de Koning. 

Zij assisteert in de klas en geeft extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben, zowel 

in als buiten de klas. Ook wordt op deze ochtenden de groep gesplitst. Groep 2 gaat 

van 08.30 uur tot 09.15 uur met juf Marian mee. Zij biedt activiteiten aan die de 

kinderen voorbereiden op de vaardigheden die nodig zijn voor groep 3. Zij maakt 

hierbij ook gebruik van de methode Schatkist en vaak gaat Zoem mee. Groep 1 blijft 

bij de groepsleerkracht en zij krijgen dan een activiteit op hun niveau aangeboden.  

Leerlingvolgsysteem: 

Het leerlingvolgsysteem is een systeem waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt 

gevolgd tijdens de basisschoolperiode.  

Uw kind wordt een aantal maal per jaar getoetst m.b.v. de Cito-toetsen. Tweemaal 

per jaar wordt de Cito taal- en rekentoets afgenomen en tweemaal per jaar de toets 

beginnende geletterdheid.  De uitslagen van deze toetsen zijn voor de leerkracht 

meestal een bevestiging van datgene wat de leerling in de klas laat zien. Ook wordt 

uw kind sociaal-emotioneel gevolgd.  

Deze toetsen gebeuren spelenderwijs met clowntje Primo op 

de computer. De kinderen vinden het altijd leuk om dan met 

juf Marian mee te gaan naar het computerlokaal om met 

clowntje Primo te spelen. Ze hebben niet door dat ze dan 

getoetst worden. 

Naar aanleiding van de toetsen en observaties in de klas volgen er 

groepsbesprekingen met de intern-begeleider en daaropvolgend komen de leerling-

besprekingen. Hierna wordt een nieuw groepsplan opgesteld. Als hieruit blijkt dat uw 



kind extra hulp nodig heeft of meer uitdaging, hoort u dat natuurlijk tijdig van ons. 

Ook als er andere bijzonderheden zijn dan nemen we contact met u op. Heeft u op 

andere momenten vragen of bijzonderheden dan kunt u natuurlijk altijd bij de 

groepsleerkracht terecht, liefst na schooltijd. Er staat in de kalender wanneer de 

toetsen worden gehouden. Wilt u met het vragen van verlof of een bezoek aan een 

arts rekening houden met de periode waarin de toetsen worden gehouden? 

Bijzondere activiteiten en uw hulp: 
Op verschillende momenten in het jaar is de hulp van ouders nodig. Bijvoorbeeld 
tijdens een herfstwandeling, speciale uitstapjes en activiteiten, schoonmaak, 
schoolreisje, e.d. U ontvangt hiervoor dan een berichtje als wij hulp nodig hebben. 
Schoolreis: Hiervoor komen in eerste instantie de ouders van de ouderraad in 
aanmerking. Vervolgens ook de “luizenmoeders” en andere hulpouders. Dan volgen 
evt. andere ouders. 
 
Traktaties: 
Wanneer uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren in zijn of haar klas en 
bij de meesters en/of juffen van alle groepen. Wilt u vooraf even melden aan 
de groepsleerkracht dat uw kind gaat trakteren, vooral als de verjaardag in 
het weekend is (maandag of vrijdag trakteren?). 
 
PomPom komt logeren: 
Ieder weekend mag PomPom bij een kind uit de klas gaan logeren. Hij krijgt dan zijn 
koffer mee met spulletjes. In de koffer zit ook een map. Wilt u hierin een blad 
invullen en een aantal leuke foto’s/ tekeningen in maken. Dit lezen we dan op 
maandagochtend voor in de kring. 
 
Kletstheater:  

We hebben een doorlopende lijn voor het houden van spreekbeurten 
voor de klas. We starten in groep 2 met het kletstheater. In groep 3 
heet deze beurt de 'Dit ben ik - doos' en in groep 4 wordt in het klein 
de eerste boekbespreking gehouden. Zo klimmen we op naar de 
uiteindelijke spreekbeurten waar kinderen ook echt cijfers voor krijgen.  
Bij het kletstheater kiezen kinderen een eigen thema waar ze iets over 
willen vertellen. Aan de hand van 2 bladen die ze zelf mogen vullen/ 
versieren houden de kinderen een korte spreekbeurt. Dit heeft geen 
waardeoordeel. Het doel is kinderen alvast bekend te maken met het 
zichzelf presenteren voor de klas. 

 
Speelgoedmiddag: 
Elke eerste donderdag van de maand is er op school een speelgoedmiddag. Uw kind 
mag dan iets meenemen waar het in de klas mee kan spelen. 
Veel poppenwagens en speelgoed met hard geluid zijn helaas niet mogelijk. 
Op andere dagen mag uw kind dan geen speelgoed mee naar school nemen, omdat  
dit veel tijd kost en erg afleidt.  
Natuurlijk mag uw kind na zijn of haar verjaardag wel zijn of haar cadeau laten zien. 



 
Schooltv: 
Ieder week kijken we een aflevering van Koekeloere.  
 
Kanjertraining: 
Onze school werkt met de kanjertraining. Deze wordt gegeven in alle groepen. de 
kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer 
in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 
De doelen van deze methode zijn: 
*Het bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheid in de klas 
*Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen 
*Beheersing van oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
*Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen 
*Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
*het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.   
In deze methode zit een duidelijke doorgaande lijn. 
Op de site van onze school vindt u ons gedragsprotocol. 
wij gaan er als school vanuit dat leerkrachten, leerlingen en ouders hiernaar 
handelen zodat de sfeer op onze school voor iedereen fijn is. 
 
Zending: 
 Ieder maandag nemen de kinderen geld mee naar school voor de zending. Wij 
sparen dan met alle kinderen van de Julianaschool voor een bepaald project. Dit 
wordt vermeld in de info die u iedere maand krijgt toegestuurd. Als u zelf een goed 
idee hebt voor een zendingsproject kunt u dat altijd aangeven. 
 
Toiletbezoek: 
U zult begrijpen dat het voor ons onmogelijk is om met elk kind mee te gaan naar 
het toilet. Wij stellen het dan ook erg op prijs als uw kind zelfstandig het toilet kan 
bezoeken. 
 
Continurooster 
We werken met een continurooster. 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben middagpauze van 12:10 tot 13:00 uur. 
We lunchen tot 12:30 uur. De eerste 10 minuten doen we dat stil, de tweede 10 
minuten mogen de kinderen gezellig met elkaar praten of wordt er een filmpje 
opgezet. Wanneer uw kind meer tijd nodig heeft dan kan het zijn/haar brood in het 
overblijflokaal verder opeten, zodat de leerkracht kan gaan lunchen. Na het lunchen 
spelen de kinderen op het plein onder toezicht van medewerkers van de Speelbrug 
en een leerkracht. 
 
 
Logopediste en schoolarts: 
We staan er niet alleen voor. Alle kinderen worden rond de leeftijd van 5 jaar 
gescreend door de logopediste. U ontvangt hier te zijner tijd bericht van. 
Alle kinderen van groep 2 worden onderzocht door de schoolarts. U krijgt hier vanzelf 
bericht over. 
 

http://www.allesgemist.nl/video/Koekeloere/108281


 
Voor verdere informatie kunt u altijd bij de groepsleerkracht en/of de directie terecht. 
Informatie van de groepsleerkracht het liefst ’s morgens en ’s middags na schooltijd. 
 
Daniëlle Hasenoot en Roelfien Feijen, groepsleerkrachten groep ½ RD 
Marian de Koning, onderwijsassistent groep ½ 
 
 

Juf Roelfien Juf Daniëlle Juf Marian 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 


