
 

 

 

Een dag in groep 1 en 2 

Alle leerlingen verzamelen zich op het 

schoolplein, samen met hun ouder(s). De 

schooldeur gaat om 8.25 uur open en dan 

kunnen alle kinderen naar binnen. Elke 

kleuter heeft een vaste kapstokhaak met 

luizencape en een vaste plek in de 

tassenkast. De naam en een mooie sticker 

zijn dan het herkenningspunt. In de klas 

staat de eigen stoel met naam en sticker al 

klaar. Iedereen zoekt zijn of haar plekje op 

en na de tweede bel (8.30 uur) kunnen we 

starten. We bekijken de dagindeling en 

starten met het Bijbelverhaal, gebed en 

zingen. 

Spelen en werken 

Natuurlijk gaan we ook met elkaar veel 

spelen en werken. We werken 4 tot 6 weken 

aan een thema. Alle hoeken en activiteiten 

zijn daarop gericht. Binnen het thema 

maken we gebruik van een letter en cijfer 

van de week, themahoek, verteltafel en nog 

veel meer. Naast binnen spelen en werken 

gaan we ook elke dag lekker buiten spelen. 

kleutergym 

Elke week gymmen de kleutergroepen in het 

gym- /speellokaal. Dit lokaal staat aan onze 

school vast zodat de leerlingen zo vanuit de 

klas naar het gymmoment kunnen. 

Voor het gymmen hebben de kleuters  

gymkleding nodig en gymschoenen. 
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  Hoe volgen we kleuters in 

hun ontwikkeling 

Via het observatiesysteem Bosos volgen we 

elke leerling in hun ontwikkeling. We willen 

op deze manier een doorgaande lijn 

bijhouden op alle ontwikkelgebieden. Denk 

aan motoriek, taal, rekenen, sociaal 

emotioneel. De observaties worden met u 

besproken tijdens de oudergesprekken. 

Leerkrachten zijn er op gericht om zoveel 

mogelijk samen met u de ontwikkeling van 

uw kind te volgen. 

 

 

“Wij staan klaar 

om uw zoon of 

dochter te bieden 

wat nodig is om tot 

bloei te komen” 

  

 

Onderwijs 

De speerpunten waar wij voor gekozen 

hebben binnen het kleuteronderwijs: 

• Structuur en rust; een duidelijke 

veilige omgeving voor elk kind. 

• Zelfstandigheid 

• Betrokkenheid van elke leerling door 

keuzevrijheid en verplichte werkjes 

• Combinatie van werken aan taken en 

spelen 

• Thematisch werken met thema’s die 

passen bij de belevingswereld van de 

kleuters 

We werken in de kleutergroepen met een 

kiesbord. De taken worden uitgelegd en 

tijdens de week mogen de leerlingen zelf 

kiezen wanneer ze de taken uitvoeren. De 

leerkracht begeleidt het spelen en werken en 

volgt elke leerling op haar of zijn niveau. 

 

Praktische zaken 

Schooltijden van de groepen 1 en 2 zijn: 

Maandag- en vrijdagmorgen: 8.30 – 12.00 uur 

Dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur 

pauze tussen 12.00 en 13.15 uur 

Woensdagmorgen: 8.30 – 12.15 uur 

Startdatum 

Elke leerling die 4 jaar is geworden mag naar 

school. Uw zoon of dochter is welkom in de 

klas op de 1e maandag nadat hij of zij 4 jaar 

is geworden.  

Voordat het zover is ontvangen jullie een 

uitnodiging van de leerkracht om vooraf 

kennis te maken. Uw kind mag dan een keer 

een middag in de groep meedraaien om al een 

beetje te wennen.  

 

 


