
Welkom in de groep 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Wij heten u van harte welkom in groep 1a  
Juf Melanie (woe, do, vrij) en juf Ellen (ma, di, vrij) zijn de leerkrachten van deze groep.  
 

Aandachtspunten:   

Schooltijden 
We beginnen om 8.30 uur. De deur is open vanaf 8.20 uur.  
En we eindigen om 14.00 uur.  
Is dit in het begin te lang voor uw kind dan kunt u ook met de leerkracht afspreken dat uw 
kind op sommige dagen (bijvoorbeeld de woensdag en / of de vrijdag) tot 12.00 uur komt. 
 
Binnenkomen 
De buitendeur gaat ’s morgen om 8.20 open. U mag uw kind dan tot bij de klasdeur brengen. 

De jassen mogen aan de kapstok. De tas in de bak(ken) onder de trap.  De gymtas mag 

gewoon aan de kapstok worden gehangen.  

Naar huis gaan 
De kinderen lopen met de leerkracht naar het kleuterplein. De kinderen die naar de BSO 
gaan worden daar door de leerkracht naar toe gebracht.   
 
Contact 
Heeft u vragen of iets te vertellen over uw kind? Schroom niet en neem contact met ons op 
via de telefoon, Parro, mail of maak een afspraak voor een gesprek. 
Heeft u een korte vraag of iets door te geven, dan kan dit via Parro of mail. 
Mochten er vanuit de groep belangrijke mededelingen zijn dan laten wij dit weten via Parro, 
de mail of uw kind krijgt dit schriftelijk mee naar huis. 
Via Parro krijgt u regelmatig foto’s toegestuurd over wat we in de klas hebben gedaan.  
Ook kunt u ziekmeldingen van u kind doorgeven via Parro. Zo hoeft u niet meer naar school 
te bellen.  
 
Mailadressen 
eclement@primas-scholengroep.nl  
msturm@primas-scholengroep.nl  

mailto:eclement@primas-scholengroep.nl
mailto:msturm@primas-scholengroep.nl


 
Tussendoortje en middagpauze 
Wij willen u vragen om het gezonde pauzehapje en de boterhammen voor tussen de middag 
in twee aparte bakjes/trommeltjes mee te geven aan uw kind. En het drinken graag in twee 
bekers die goed dicht kunnen. Dit is beter voor het milieu en wij leren de kinderen boven 
hun bakje te eten. Dit voorkomt onnodig gekruimel. 
Aparte bakjes en bekers zijn handig omdat kinderen soms lastig in kunnen schatten wat bijv. 
de helft van hun drinken is, of wat ze op welk moment op moeten eten.  
Eventueel mogen de kinderen in de middagpauze een theedoek als tafelkleedje gebruiken. 
Wilt u deze ook meegeven aan uw kind? 
 
Geeft u niet teveel mee?  
 
Naam 
Wilt u op de bekers, bakjes en gymschoenen de naam van uw kind zetten?  
 
Meeneemdag (maandag!) 
Op maandagmorgen beginnen we de week met een kringgesprek. De kinderen mogen dan 
ook iets vertellen over het weekend. Ze mogen dan eventueel ook iets meenemen naar 
school om te laten zien in de kring.  
Wilt u ervoor zorgen dat dit niet te groot is en geen kleine losse onderdelen bevat die kwijt 
kunnen raken.  
Op de andere dagen is het niet de bedoeling dat er spullen of speelgoed mee naar school 
komen.  
 
Bibliotheek 
Een keer in de twee weken mogen de kinderen op maandag naar de bibliobus ”De 
Columbus”. Graag op deze dag de boekentas met de geleende boeken mee naar school 
brengen. U krijgt via Parro bericht wanneer wij aan de beurt zijn.  
 
Verteltassen/voorleestassen 
We geven op vrijdag voorleestassen mee aan de kinderen die aan de beurt zijn.  Deze zijn 
bedoeld als leesbevorderingsactiviteit. Een initiatief vanuit school, ontworpen en 
samengesteld door de leerkrachten van onze school. In elke voorleestas zit het boek wat op 
de voorkant van de tas is afgebeeld en daarbij nog wat andere boeken rondom het thema. 
Vaak ook nog een informatief boek en opdrachten die de ouders met hun kind kunnen 
uitvoeren. Bij de voorleestassen gaat het om het plezier van het voorlezen. Het samen platen 
bekijken en benoemen. Het opmerken van rijm als die aanwezig is. Het tellen bij een 
stapelverhaal. Het doorzien van grapjes, het samen vinden van iets wat steeds terugkomt in 
het verhaal, de verhaallijn verwoorden. De ouder probeert vragen te stellen die het kind aan 
het denken zetten en vooral; aan het verwoorden brengen. Dat kan al door te vragen; welke 
plaat vond jij het mooist? En vervolgens; Wat vind je er zo mooi aan? Zelf vragen wij 
regelmatig; Zou je erbij willen zijn? En waarom dan? Ook de opdrachtjes dier erbij zijn 
gemaakt, hebben allerlei talige leerinhouden en zijn leuk om samen te doen.  
Op donderdag worden de tassen weer ingeleverd bij de juf. Het is natuurlijk belangrijk dat de 
tas weer compleet terugkomt.                                                               
 



Gymnastiek 
Met groep 1a gymmen we op vrijdag in het speellokaal bij de KOW (aan de overkant van de 
straat). We hoeven dan niet met deze jongste groep dat hele stuk te lopen.  
De kinderen gymmen gewoon in hun eigen kleding, wilt u dus makkelijke kleding aan doen 
op vrijdag.  
Wel zijn er gymschoenen nodig. Wilt u die op vrijdag in een aparte tas meegeven?  
We starten gewoon in ons eigen lokaal en vertrekken samen  naar het speellokaal.  
 
Verjaardag 
Als uw kind 4 jaar wordt vieren we dat NIET in de groep. De kinderen zijn net nieuw en dan is 
het vaak niet fijn om al gelijk in de belangstelling te staan.  
De kinderen mogen, in principe, de dag na hun 4e verjaardag starten in groep 1.  
 
Als uw kind 5 jaar wordt mag hij/zij zijn verjaardag gezellig in de klas vieren en natuurlijk ook 
trakteren. Een gezonde traktatie om lekker van te smikkelen volstaat. Steeds vaker zien wij 
dat er extra cadeautjes en snoepjes bij de traktatie gevoegd worden. Dit is niet de bedoeling.  
Wilt u van tevoren aangeven wanneer uw kind wil trakteren? 
De traktatie mag om 8.30 uur aan de leerkracht gegeven worden. 
 
Vieringen en activiteiten met de hele school 
We hebben op school vele leuke activiteiten/vieringen. Hier kijken we vaak met zijn allen 
naar uit. Zo vieren we op school bijvoorbeeld: 

• Het juffenfeest 

• De Kinderboekenweek 

• Sinterklaas 

• Kerst 

• Natuurexcursies 

• De schoolreis 

• Bezoek van de Peuterspeelzaalkinderen 

• Het Paasontbijt/Paasviering 

• Koningsspelen 

• Het voorleesontbijt 
Bij bovenstaande vieringen zal het kunnen zijn dat er een beroep op ouderhulp wordt 
gedaan en op de geld-pot van de vrijwillige ouderbijdrage. We hopen dat u daar enthousiast 
voor zult zijn en kunt meebetalen aan deze bijdrage. 
We kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken.  
 
Thematisch werken 
De thema’s die wij volgen liggen nog niet vast. We volgen hierbij de seizoenen en de 
belangstelling van de kinderen. Wel hebben we daarbij ons jaarlijkse terugkerende thema’s. 
Een aantal keer per jaar kiezen we een uitgebreid thema van de kleutermethode Schatkist of 
van de Kleuteruniversiteit.  
Bij elk thema werken we aan alle ontwikkelingsgebieden en doelen voor deze leeftijdsgroep. 
 
 
 
 



Oudergesprekken  

• Oudergesprek 1: Dit gesprek gaat over het welbevinden en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind op school. 

• Rapportgesprek: In dit gesprek zullen wij u wat meer vertellen over de 
leerontwikkeling van uw kind. Natuurlijk zullen er meer gesprekken zijn als er 
bijzonderheden zijn met de ontwikkeling van uw kind. Ook als er om andere redenen 
behoefte is aan een gesprekje over uw kind, nemen wij daar graag de tijd voor. 

 
Studiedagen: 05-10-2022, 9-11-2022, 02-02-2023, 25-05-2023 
 
 
 
Mocht u na het doorlezen van de informatie nog vragen hebben, laat het ons weten. 
Wij gaan er samen met de kinderen een leerzaam en plezierig schooljaar van maken en 
wensen uw kind een fijne schooltijd op CBS ‘t Klinket! 
 
Vriendelijke groeten, 
Juf Melanie en Juf Ellen 

 


