
Informatie presentatie
groep 1b-2b



Kennismaking met de juffen

Maandag, dinsdag, woensdag: juf Marian
Donderdag, vrijdag: juf Naomi
3,5 uur per week onderwijsassistent : juf Saskia
Maandag, dinsdag student Pabo 1: juf Gwen
Donderdag, vrijdag student Scalda 1 pedagogisch medewerker: meester Jersey



De kanjers van groep 1b-2b
22 kinderen

10 meisjes, 12 jongens

8 kinderen in groep 1
14 kinderen in groep 2



Een dagje in de klas……….

8:10 kring met rekenroutine
8:30 godsdienst
9:00 spelen en werken met planbord
10:00 eten en drinken
10:15 taal
10:30 buitenspel
11:15 muziek
11:45 eten en drinken (lunch)
12:15 spelen en werken met planbord
13:00 buitenspel
13:45 taal
14:10 naar huis



Aanbieden leerstof voor groep 1 en groep 2
Binnen een breed thema (bijv.water) werken kinderen op hun 
niveau aan hun eigen ontwikkeling. 
Groep 1 en 2 door elkaar. Bij de activiteiten volop mogelijkheden 
om hierin te differentiëren.



LIST

Prentenboeken staan centraal tijdens ons brede thema. Prentenboeken worden 
herhaald voorgelezen in de kring en zijn groot te zien op het digibord.

De leeshoek en de schrijfhoek nemen een belangrijke plaats in binnen ons aanbod 
om de lees-en schrijfontwikkeling te stimuleren.
Op de lettertafel verzamelen we voorwerpen rondom de letter die centraal staat.



Rekenen

Rekenen komt dagelijks terug tijdens de rekenroutine in de kring. Ook  
tijdens het spelen in de hoeken zijn kinderen constant bezig met 
rekenvaardigheden. Tellen, passen en meten, spiegelen etc. 



Buitenspel en gymnastiek

Buitenspelen en gymnastiek zijn de basis voor een goede 
ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Ook worden hier de 
sociale vaardigheden ontwikkeld: “ Hoe speel je samen? Hoe 
vraag je of je mee mag spelen? Wat doe je als iemand iets doet 
wat je niet fijn vindt?”



Voorbereidend schrijven

Tijdens voorbereidend schrijven bieden we de kinderen  
verschillende motorische oefeningen aan om de hersenen 
en de spieren voor te bereiden op het goed kunnen 
schrijven straks in groep 3.

Deze oefeningen komen voor tijdens ieder thema.



Kijk!

Gedurende het hele schooljaar observeren we de kinderen en passen we ons 
aanbod aan op basis van onze observaties.
Twee maal  per jaar (januari en juni) registeren we dit in ons Kijk! registratiesysteem. 
Hierin kunnen we de ontwikkeling van kleuters volgen. Deze ontwikkeling wordt met 
de ouders besproken op de oudergesprekken.



Organisatorische zaken
● Via Parro houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van alles rondom de 

groep van uw kind.
● Intern begeleider Angelique Filius (a.filius@onzewijs.nl), verantwoordelijk voor 

de zorg rondom de leerlingen in groep 1 en 2
● Vrijdagochtend gymnastiek!! Graag gymschoenen (evt. gymkleding) op school 

leggen in een tasje voorzien van naam. Verder eenvoudige kleding aan en 
schoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen 

● Flexibele BSO graag tijdig (via de mail) doorgeven aan ons wanneer uw kind 
naar de BSO moet.

● Graag als ouders ook de zelfstandigheid van uw kind stimuleren met het naar 
de WC gaan, jas aantrekken etc.

● We zijn te bereiken via m.vdsande@onzewijs.nl (maandag, dinsdag en 
woensdag) en n.sinke@onzewijs.nl (donderdag en vrijdag).

mailto:a.filius@onzewijs.nl
mailto:m.vdsande@onzewijs.nl
mailto:n.sinke@onzewijs.nl


Bedankt!!

Hierbij nog een filmpje van ons muziekonderwijs. Kijk en geniet!!

https://docs.google.com/file/d/1CHFPu3C1-SoxmqNBhMXzycDlva0pNYwe/preview

