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Beste ouders,  

In dit informatieboekje kunt u de belangrijke informatie voor uw kind in groep 1 vinden. Wij 

willen u dan ook vragen om deze goed door te lezen. Dit zal u een indruk geven van het 
reilen en zeilen in de groep, ook staan er handige en leuke weetjes in.   

  

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u deze natuurlijk altijd aan ons stellen, u 

kunt ons altijd een e-mail sturen, of even bellen na schooltijd. We kunnen ons goed 

voorstellen dat u ook benieuwd bent en soms nog vragen heeft. Laat het ons gerust weten.  

  

Hartelijke groet  van de 
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Een kijkje in het schoolleven van uw kind  

  

Maandag   
  
Vanaf 08.20 is uw kind welkom in de klas. U kunt dan afscheid nemen bij de poort op het achterplein, 

als ouder kunt u dus niet de school mee in. Het is fijn als het afscheid kort en bondig gehouden 

wordt, mocht uw kind moeite blijven houden tijdens het afscheid nemen, dan zullen we dat zeker 

met u bespreken en kijken wat het fijnst is voor hem of haar. De kinderen komen naar de klas met 

begeleiding van een juf en doen hun jassen en schoenen uit. Nadat de sloffen zijn aangedaan, gaan 

ze nog even de handen wassen en dan komen de kinderen in de klas. De klas is dan al zodanig 

ingericht met de spullen voor de werklessen. Op de tafels liggen dan de materialen klaar, maar ook in 

de poppen- en bouwhoek liggen geregeld spullen klaar. De kinderen kunnen bij binnenkomst iets 

pakken uit de speelmand of een boekje lezen. Als de hulpjes het belletje laten horen is het tijd om dit 

op te ruimen en gaan we beginnen aan onze dagopening.   

  

Vertelkring  

Op maandag mag uw kind voor de vertelkring van thuis iets meebrengen. Dat kan helpen bij 

het vertellen. U kunt daarbij denken aan een folder van het pretpark waar het is geweest, 
een schelp van het strand,  een foto, een entreekaartje of misschien iets van speelgoed wat 

het heeft gekregen. Als dit moeilijk is, kan ik een beginnetje maken voor uw kind, waardoor 
het vertellen wat makkelijker gaat.   

  

Werken aan de groepstafels  

Elk groepje krijgt een opdracht. Eén groep gaat iets doen op het gebied van taal. We maken 

we bijvoorbeeld samen puzzels, waarbij veel overleg nodig is. Een andere groep gaat iets 
doen met rekenen.  En weer een andere groep doet iets met expressie. We maakten al vrij 

werk met verf met prachtig resultaat; het plezier en de concentratie spat er van af. Maar 

ook het oefenen van de fijne motoriek is een belangrijk deel van ons leeraanbod. Zo 

experimenteerden we met onze handen in het zand en mochten we hierin letters tekenen 
en ons gezicht. We hebben ook geoefend met knippen in papier en karton en zelfs al met  

knippen en plakken.  

  

Planbord  

Hierop kunnen de kinderen zien wie waar werkt en welke tafel hierbij hoort. Hiermee 

brengen we structuur voor de kinderen aan, dit bevordert de zelfredzaamheid en zelfstandig 

werken. Na de werkopdracht kan er, na verloop van tijd, nog een vervolgopdrachtje met 

ontwikkelingsmateriaal uit de kasten volgen. Als het werk gedaan is mag er gekozen  



worden. De kinderen maken zelf de keuze of ze vrij spel in één van de spelhoeken willen 

spelen of met constructie- of wereldspelmateriaal aan de slag gaan.     

  

Eten en drinken  

Zelfredzaamheid versterkt het zelfvertrouwen van een kind. Daarom is het belangrijk dat de 

kinderen zelf haar/zijn beker en bakje open kan krijgen. We gebruiken bekers om zo weinig 
mogelijk afval te produceren. Een bakje is nodig om de kruimels of sap op te vangen bij het 

eten van de koeken of het fruit. Daarmee blijft het lokaal fijn schoon. Dat is ook de reden 

waarom kinderen in de klas slofjes dragen. De vloer in ons lokaal is een bijzondere vloer, 

deze is gelaagd. De toplaag van de vloer is verend, hierdoor is de vloer wel kwetsbaar. We 

willen de vloer graag mooi houden.   

  

Leesbeleving   

We lezen elke dag een verhaaltje voor. Iets wat bij het thema past of bij de beleving van de 

kinderen op dat moment. We kiezen bewust verhalen van veel verschillende schrijvers om 
de kinderen met zo veel mogelijk taalvormen in aanraking te laten komen.  Iedere schrijver 

heeft zijn eigen schrijfstijl. Ook variëren we daarbij in niveau. Net als bij alle 

ontwikkelingsgebieden gaat ook de taalontwikkeling voor ieder kind in zijn eigen tempo. 

Zo komt ieder kind aan zijn trekken.   

  

Hulpjes  

De hulpjes worden gekozen als doosje met de paarse stippen met naamkaartjes erin, op 
tafel komt. Met een vragenspelletje worden de nieuwe hulpjes aangeduid. En ook is er 

dan aandacht voor de dagkalender.    

  

Buitenspelen   

Ook daar proberen we een omgeving te creëren waarin de kinderen volop tot ontwikkeling 

komen. We spelen regelmatig met zand en water. Wasmiddelflacons, afwasmiddelflesjes,  

maatkannetjes, plastic bakjes, knijptubes en sprayflessenlaten zich allemaal op een andere 

manier vullen en leegschenken. Dit traint de  fijne motoriek, het oplossingsgericht denken, 
en gevoel voor maat en inhoud. We zijn bezig met rekenen maar we maken vooral eindeloos 

plezier. Het is dus belangrijk dat de kinderen kleding aan hebben die vies mag worden.     

  

Wereldoriëntatie  

Hierbij doen we een activiteit rondom het thema. Een belangstellingslesje. Dit kunnen  
we via het digibord doen, daar zijn tal van mogelijkheden die aansluiten bij wereldoriëntatie 

voor kleuters. We horen elkaars belevingen en we leren van alles over het thema. Zo zijn we 

de eerste weken bezig met het thema zomervakantie en het thema jij en ik.  

  

Keuze  

Daarna gaan de kinderen spelen. Ze kiezen op het bord wat, waar of met wie ze willen 

spelen aan de hand van het keuzebord. De hulpjes kiezen het eerst en daarna het groepje 

wat aan de beurt is.   

   



Dinsdag   
  
Godsdienstige vorming  

Er wordt een Bijbelverhaal verteld, we bekijken platen in de Kijkbijbel. We hebben een 
gesprekje over wat bidden is, we leren er een liedje over. We spelen een stukje verhaal uit, 

met lappen, een knuffeldier en andere attributen. We doen een zoekspelletje naar 
aanleiding van het verloren schaapje. We bekijken een vrij prentenboek om het thema 

verder uit te diepen. Elke les is weer anders, maar steeds rondom een Bijbelverhaal en het 

bijbehorende thema.    

  

Les-instructie  

De opdrachten worden in de kring uitgelegd. Kinderen die al wat verder zijn krijgen extra 
uitdaging binnen dezelfde opdracht. Ook kan er extra instructie nodig zijn aan de werktafel. 

Op dit moment vinden de kinderen het nog lastig om op hun beurt te wachten. Voor extra 

hulp weten de kinderen inmiddels dat we een vast rondje lopen langs de werktafels, en dat 
we altijd weer bij hen terugkomen.    

  

Muzikale vorming  

Op dinsdag bestaat deze uit een of meerdere liedjes zingen; lied versieren, instrumenten, 
spreekteksten als Rikketikketik het regent op de ruiten. We pakken de ritme-stokjes, of 

instrumentjes. We klappen de maat of een ritme of we trommelen met de vingers. Alles is 
mogelijk. Misschien heeft u het thuis al gemerkt; we zingen veel!  Misschien hoorde u het 

liedje ‘Wie komt er bij mij taartjes eten?’ of ‘Ik ben ik, jij bent jij’ al langskomen. 

  

Zelfredzaamheid  

Wij vinden het belangrijk om de kinderen zo veel mogelijk zelf te laten oefenen met de 
diverse vaardigheden die gedurende de dag voorbij komen. Natuurlijk zijn wij er als 

leerkrachten om hierbij te ondersteunen. Zo oefenen we met het aan- en uitdoen van de 

schoenen en de jassen, ook kunt u hier thuis mee oefenen. Belangrijk is ook dat de kinderen 

hierbij schoenen hebben waarbij ze succeservaringen kunnen opdoen, niet te lang hoeven te 
doen over moeilijke veters of niet goed werkende ritsen. Van lang op elkaar wachten 

worden de kinderen onrustig en het is ook zonde van de buitenspeeltijd.  Als het  koud 

wordt geeft u uw kind dan wanten mee. We spelen ook bij kou gewoon buiten. Liever geen 

handschoenen, dat is nog te bewerkelijk voor de jongere kinderen. Ook is het handig om 
thuis te oefenen met ritsen en knopen. Kinderen zijn er echt trots op als ze het zelf kunnen. 

Ze vinden het helemaal mooi, als ze het zo goed kunnen, dat ze een ander kunnen helpen.   

  

Rekenen   

Dat is op dinsdagmiddag een kringactiviteit. We proberen aan de hand van individuele 
opdrachtjes in de kring grip te krijgen op de tel-rij, de cijfersymboliek, aantallen, 

hoeveelheden, meer, minder, evenveel en andere rekenbegrippen schatten, erbij en eraf, 
meten, gewicht, ruimtelijke begrippen zoals ervoor, ernaast, erboven, eronder. We voeren 

de opdrachtjes uit met zoveel mogelijk  concreet materiaal, om de stof inzichtelijk te maken. 
We leggen bijvoorbeeld voorwerpen uit onze leefwereld neer, van smal naar breed, blokjes 

van laag naar hoog, lepels van klein naar groot.   



  

Buitenspel.  

Benieuwd naar wat de juf dit keer uit de schuur haalt. Wordt het spelen in de zandbak? 

Tentjes maken met oude lappen? Spelen met de waterbaan? Gebruiken we alleen alles 

wat wielen heeft? Gaan we met de grote scheppen met zijn allen een enorme berg maken?  
Of zijn er regenplassen en gaan we daar bootjes in laten varen? Alles is mogelijk. We 

proberen elke keer een uitdagende en gevarieerde speelomgeving te creëren, van daar uit 
ontwikkelt het kind zich vanzelf.   

   

Woensdag   
  
Gym  

Dat is het is het lievelingsvak van bijna alle kleuters. We geven de gymles in de Couburg 
omdat we daar lekker de ruimte hebben en omdat we er de gymmaterialen en toestellen tot 

onze beschikking hebben.  Wilt u er bij het inpakken van de gymtassen aan denken dat uw 

kind de tas zèlf draagt bij het teruglopen naar school? Dat valt niet mee als er lange hengsels 

of aantrekkoorden aan de tassen hangen. Paraplu’s gaan ook niet samen met het lopen in 

een rij. Uw kind heeft voor de les zelf, gymschoentjes nodig waarvan de zolen niet afgeven. 
Er staat een mand in het halletje bij de achterdeur van de school waar ruil-schoentjes 

inzitten. Daar kunt u de gympjes in doen die voor uw kind te klein zijn. Zelf kunt u er een 
maatje groter uithalen. Hoe de gymles is georganiseerd, leest u in het aparte gymdocument, 

dat u mee heeft gekregen in de envelop. 

 

Aandacht werkt.  

Op woensdag maar ook op andere momenten in de week krijgen de kinderen een activiteit 

uit dit programma. Het traint de ontwikkeling van aandacht en opmerkzaamheid, maar 
brengt het kind ook dichter bij zichzelf. Kinderen ontwikkelen hierbij kwaliteiten als 

aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Ze oefenen om een 

hoofd vol gedachten tot rust te brengen en emoties en gedachten te  

leren begrijpen en accepteren. Het is oefenen in aardig zijn, naar zichzelf en naar anderen. 
Hierdoor ontstaat rust, een betere concentratie, begrip en mildheid. De kinderen kennen 

deze lessen als Kikkerles. 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   

Donderdag   
  

Onthaal in de kring  

Elke ochtend wordt er gebruik gemaakt van het dagschema, die zichtbaar is voor de 

kinderen. Onze dag start na de kring ( zoals andere dagen ) ook met een werkles, het eten 

en drinken en erna het buitenspel. Toch zijn er ook vakgebieden die deze dag extra aan 

bod komen, deze kunt u hieronder bekijken.  

  

Les-instructie.   

De opdrachten worden in de kring  

uitgelegd. Kinderen die al wat verder zijn krijgen extra uitdaging binnen dezelfde opdracht. 

Ook kan er extra instructie nodig zijn aan de werktafel.    

  

Muzikale vorming.   

 Muziek en dans kunnen veel bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. We maken hierbij 
gebruik van de methode Eigenwijs, maar ook van eigentijdse muziek. Juf Conny is onze 

vakdocent en ook zij komt geregeld lessen geven in de klas. 

  

Engels  

Op deze dag staat Engels op het programma, volgens de methode; Take it easy. Dit zijn de 

lessen die via het digibord worden aangeboden. Daarnaast gebruiken we ook regelmatig 
liedjes of filmpjes van het internet om het Engels aan te leren. Het is heel leuk om te zien 

dat de kinderen dit zo snel oppakken, ze oefenen ze graag met het uitspreken van de 

nieuwe woorden.  

   

Vrijdag   
  
De vrijdag is ook altijd een beetje anders dan de andere dagen. Het weekend staat voor de 

deur en op vrijdagochtend kun je echt merken dat de kinderen moe zijn van een hele week.   

Leesbeleving  is op vrijdag iets speciaals. Op deze dag krijgen de kinderen een filmpje  te zien  

dat aansluit bij het thema. Dat kan een aflevering zijn van de Kleine Prinses, Kleine Muis, 

Kikker van Max Velthuis, Keepvogel van Wouter van Reek,  van De kleine rode Tractor, 

Knofje, of Pim en Pom. Allemaal echte kleuterliteratuur dus.    

  

     

Wij wensen uw kind een fijne schooltijd op CBS ’t Klinket!  

De juffen van groep 1  
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