
 

                                                                                                 

 

Aan de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2, 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u van ons een informatiebrief met aandachtspunten 

voor de groepen 1 en 2.   

 

HALEN EN BRENGEN VAN DE LEERLINGEN 

Alle kleuters en hun ouders maken gebruik van de ingang bij het schoolplein. ‘s Morgens 

kunnen de kinderen gebracht worden vanaf 8.20 uur. We beginnen dan in de kring. De 

kinderen mogen een boek pakken en om half 9 als de muziek klinkt, worden de boeken 

opgeruimd en verlaten de dan nog aanwezige ouders het lokaal.  

 

Twee keer per week, op dinsdag en vrijdag starten we met een inloopochtend. Dit houdt in 

dat, wanneer de kinderen op school komen, zij niet in de kring zullen starten maar met een 

activiteit die klaar ligt op de tafels. Op deze manier brengen we de ontwikkelingsmaterialen 

bij de kinderen onder de aandacht. Dit moment zal ongeveer een half uur duren. Wel willen 

we u vragen om, wanneer uw kind weet wat het gaat doen, het lokaal te verlaten zodat de 

kinderen rustig aan deze activiteit kunnen werken. 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen we de dag om 14.30 uur. Op woensdag om 

12.15 uur en op vrijdag om 12.00 uur. Aangezien ook de kinderen van de groepen 3 en 4 

dezelfde in-/uitgang gebruiken, willen we u vragen om bij het halen vooraan op het plein 

te gaan staan zodat de kleuters u makkelijk kunnen zien.  

 

CONTINUROOSTER 

Aangezien we werken met een continurooster eten de kinderen tussen de middag op school, 

samen met de leerkracht. Het eten voor de lunch kunt u in de koelkast zetten. Deze staat 

in het “lege lokaal” naast de hoofdingang. Het eten en drinken voor de ochtendpauze 

mag u in de tas laten zitten. De kinderen nemen voor de lunch tevens een theedoek mee 

om hun tafel te dekken. 

 

MANIER VAN WERKEN 

Tijdens het werken in de groepen 1 en 2 werken we vanuit thema’s waarbij de ervaringen 

van de kinderen het uitgangspunt vormen. Op deze manier proberen we de betrokkenheid 

van de kinderen te vergroten. In de klas wordt zo mogelijk een themahoek gemaakt. Ook 

ouders kunnen een bijdrage leveren door er thuis met de kinderen over te praten en 

bijvoorbeeld materialen te verzamelen om mee te nemen naar school. Er wordt niet met 

vaste groepen gewerkt, maar aan de hand van een kiesbord. De ene leerling zal meer met 

eigen ideeën komen en die uitwerken, een ander zal hierbij meer sturing door de leerkracht 

nodig hebben. Kleuters leren veel via het vrije spel en daarom wordt daar ook veel tijd aan 

besteed. 
 

We werken met dagritmekaarten, zodat de kinderen kunnen zien welke activiteiten die dag 

aan bod komen. Naast het spelen en werken wordt onder meer aandacht besteed aan 

taalactiviteiten, muziek, gym, dans, voorbereidend rekenen en oefeningen voor de fijne 
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motoriek. Elke ochtend beginnen we met de dagopening aan de hand van de methode 

Trefwoord.(Godsdienst onderwijs) 
 

MEDEDELINGENSCHRIFT 

Belangrijke mededelingen voor de leerkracht kunt u opschrijven in het schrift dat in de klas 

ligt. U kunt hierbij denken aan doktersbezoek, het maken van een cadeautje, het feit dat uw 

kind door iemand anders opgehaald wordt etc. 

 

ZIEKMELDINGEN: Graag bellen voor 08.30 uur. 

 

        
 

 

FOTOBOEK VAN DE KLAS 

Elke kleutergroep heeft een fotoboek. Van elk kind zit er een pagina in met foto’s en 

verhaaltjes. Het is een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. De kinderen krijgen 

hiervoor een blad mee naar huis zodat u thuis het fotoblad kunt maken. De leerlingen die 

vorig schooljaar al een blad gemaakt hebben hoeven geen nieuw blad te maken. Als u eerst 

even wilt zien hoe dit boek er uitziet, vraag dan aan de leerkracht waar u dit boek kunt 

vinden. 
 

HUISBEZOEK 

Bij kinderen die voor het eerst naar school gaan wordt ter kennismaking een huisbezoek 

afgelegd. Tijdens dit huisbezoek wordt onder meer verteld hoe de eerste weken van uw kind 

op school verlopen zijn. Het is gezellig als uw kind daarbij aanwezig is. Vaak willen de 

kinderen ook iets speciaals laten zien, zoals een huisdier of hun kamer. Alle ouders worden 

twee keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek.  

 

KRABBEL- EN BABBELBOEKEN 

Elk kind krijgt een plakboek waarin tekeningen en andere werkstukjes geplakt worden en 

verslagen van bijzondere activiteiten (bijv. schoolreisje, Sinterklaasviering e.d.). We vinden 

het erg leuk als u als ouders hieraan ook een bijdrage levert door er bijvoorbeeld een foto of 

ander aandenken in te plakken van bijzondere momenten. De boeken liggen in de 

postvakken van de leerlingen. Op vaste momenten, voor de kerst- en zomervakantie gaan 

de boeken mee naar huis. U mag ze ook op eigen initiatief meenemen. Het is wel handig om 

dit even te melden in het mededelingenschrift. Het boek graag, na de vakantie, zo 

spoedig mogelijk inleveren!  

           
           

 

 

 

HOOFDLUIS 

Regelmatig steekt hoofdluis weer de kop op. Wilt u zelf uw kind regelmatig controleren? 
Geeft u het a.u.b. ook zo snel mogelijk door op school, mocht uw kind hier last van hebben, 

dan kunnen wij n.l. de groep ook zo snel mogelijk controleren.   
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GYM 

Aangezien we over een eigen speellokaal voor de kleuters beschikken, kunnen we hier 

dagelijks gebruik van maken. De kinderen gymmen in onderbroek en hemd. Dit scheelt veel 

tijd met aan- en uitkleden. Denkt u bij de aanschaf van nieuwe gymschoenen aan ruwe 

zolen? Dit voorkomt onnodige valpartijen. De kinderen die voor het eerst op school komen 

krijgen een linnen gymtas. Wilt u hier thuis een tekening of andere versiering op maken 

zodat uw kind de eigen tas kan herkennen? Wilt u de tas en de gymschoenen tevens 

voorzien van de naam van uw kind? Graag de tas, meteen na de vakantie, weer  

meegeven naar school. 
 

 

CADEAUTJES 

Kinderen die het leuk vinden mogen iets maken voor een jarige. Wij beperken ons tot een 

cadeautje voor papa, mama, opa en oma. Dit om te voorkomen dat er kinderen zijn die 

wekelijks iets moeten maken. Als kinderen dit niet willen, oefenen we hier ook geen druk op 

uit. Wellicht kan hij/zij dan thuis iets maken. Wilt u tijdig in het mededelingenschrift noteren 

voor wie een cadeautje gemaakt moet worden en wanneer dit klaar moet zijn? 

 

 
 
 

SPEELGOEDOCHTEND 

De laatste ochtend voor elke vakantie organiseren we een speelgoedochtend. De kinderen 

mogen dan speelgoed van thuis meenemen. We zullen u hieraan helpen herinneren door 

vroegtijdig de aankondiging hiervoor op te hangen. 

 

 

MEER NIEUWS over de groepen 1 en 2 vindt u in de nieuwsbrief “Ditjes en Datjes” , die u 
voor elke vakantie via de mail ontvangt en op onze website www.prinsconstantijngoor.nl. 

Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor de algemene nieuwsbrief voor de groepen 1 

t/m 8. Daarnaast plaatsen we regelmatig foto’s op Facebook. 

 

Een fijn schooljaar toegewenst! 

Namens de leerkrachten van de groepen 1 en 2, 

Ingrid Hakze. 
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