
 

Welkom in groep 1! 

 
Uw kind komt binnenkort in groep 1, hieronder staat wat nuttige informatie over de 

groep.  

 

In de klas  

Om tien voor half negen gaan de deuren open en mag u uw kind in de klas 

brengen. Als de kinderen in school komen, hangen ze hun jas en hun tas aan hun 

eigen kapstok. Voor de jas is er speciaal een blauwe luizenzak. Deze wordt eenmalig 

gratis verstrekt als uw kind voor het eerst op school komt. Bij verlies of beschadiging 

kunt u voor €1,50 een nieuwe luizenzak aanschaffen bij de groepsleerkracht.  

Daarna gaan de kinderen rustig in de kring zitten. Ieder kind heeft een eigen stoel 

met een naamsticker.  

Om kwart over twee worden de kinderen weer in de klas opgehaald.  

 

Dagritmekaarten  

In de klas hangt een bord waarop iedere dag de dagritmekaarten worden 

opgehangen. Dit zijn alle activiteiten die we die dag gaan doen in de volgorde 

waarop we die gaan doen. Bijvoorbeeld: rekenkring, kleine kring, spelen aan tafel, 

fruit eten, voorlezen, buiten spelen.  

Dit geeft kinderen houvast en een besef van tijd.  

 

Hulpjes  

Elke dag zijn er twee hulpjes die naast de leerkracht zitten. Zij mogen bijvoorbeeld de 

deur open doen, de kasten opruimen, vegen, kortom allerlei klusjes.  

 

Activiteitenkalender  

In de gang op het prikbord hangt de activiteitenkalender. Hier worden schoolreisjes, 

studiedagen, sportdagen e.d. ingevuld.  

Deze activiteitenkalender is ook te vinden op de website.  

 

Eten en drinken  

Rond tien uur gaan we fruit eten en wat drinken. Onze school heeft een fruitbeleid, 

dat houdt in dat kinderen om tien uur alleen één stuk fruit mogen eten.  



Om twaalf uur gaan we brood eten. We vragen u alleen brood mee te geven en 

geen koeken, snoepjes o.i.d..  

Geef uw kind niet teveel eten mee. We eten ongeveer twintig minuten tot een half 

uur. 1 á 2 Boterhammen is dan echt voldoende.  

Kinderen kunnen schoolmelk of schoolfruit krijgen. Informeer bij de leerkracht naar 

een aanmeldingsformulier.  

 

Gym  

De kinderen krijgen een groene luizenzak van school. Deze is bedoeld voor de 

gymspullen. In de zak stopt u dan gymschoenen (zonder veters en met witte zolen), 

een T-shirt en een kort broekje. Op dinsdag en donderdag maken we gebruik van 

de gymzaal. Op deze dagen graag makkelijke kleren dragen, het liefst geen maillots 

of panty’s. We stimuleren kinderen zich zoveel mogelijk zelfstandig aan- en uit te 

kleden. De vrijdag voor iedere vakantie gaan de gymtassen mee naar huis zodat de 

gymkleren gewassen kunnen worden. Wilt u dan kijken of de gymschoenen nog 

passen?  

 

Verjaardag  

De verjaardagen van een kind die vier wordt, en bij ons op school komt, wordt NIET 

gevierd in de klas. Vaak vieren de kinderen deze verjaardag op de peuterspeelzaal. 

De basisschool, de kinderen en de leerkrachten zijn nog vreemd en veel kinderen 

vinden het eng om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan. De vijfde en 

zesde verjaardag wordt wel op school gevierd, meestal ’s morgens om half negen. 

Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.  

Om tien uur mogen de kinderen langs de leerkrachten van de andere 

kleuterklassen, groep 3 en groep 4.  

 

Website  

Gedurende het schooljaar kunt u alle actuele informatie vinden op onze website. 

Ook per groep wordt regelmatig verteld waar we mee bezig zijn. De foto’s van de 

diverse activiteiten kunt u terugvinden in ons digitale fotoalbum. Als u er bezwaar 

tegen heeft dan foto’s van uw kind op de website geplaatst worden, wilt u dit dan 

doorgeven aan de leerkracht.  

 

Speelgoeddag  

Eén keer in de maand is het op vrijdag speelgoeddag. De kinderen mogen dan 

speelgoed van thuis mee nemen om samen met andere kinderen mee te spelen. 

Spelletjes, poppen en auto’s zijn leuke dingen om mee te nemen. Geen 

lawaaispeelgoed en speelgoed dat geweld uitlokt, zoals pistolen, zwaarden etc. Het 

meenemen van speelgoed is voor eigen risico. De leerkrachten gaan zo zorgvuldig 

mogelijk met meegebracht speelgoed om, maar er kan altijd iets zoek raken of 

kapot gaan. Op de andere dagen mogen de kinderen géén speelgoed 

meenemen. Er is voldoende ontwikkelingsmateriaal op school aanwezig.  

 

Rapport  

In groep 1 krijgen de kinderen nog geen rapport mee. Wel kunt u te alle tijd een 

gesprek met de leerkrachten afspreken. In groep 2 krijgen de kinderen in januari en 

juni een rapport. Dit rapport wordt toegelicht tijdens de daaropvolgende tien- 

minutengesprekken.  



Kijk  

De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden met het leerlingvolgsysteem Kijk. 

Hierop wordt aangegeven in hoeverre uw kind de leeftijdsgebonden mijlpalen 

(bijvoorbeeld synchroon kunnen tellen tot tien) die een kind moet halen gedurende 

de kleuterperiode al beheerst.  

 

Huisbezoek  

In de kleuterperiode krijgen kinderen één keer bezoek van de leerkracht thuis. Het 

doel is om het kind eens in een andere situatie dan school te zien.  

 

Methodes  

Godsdienst  Trefwoord  

Muziek  Kleuterplein, 123 zing 

Gymnastiek  Planmatig Bewegingsonderwijs  

Rekenen   Kleuterplein, Wizwijs voor Kleuters  

Taal    Kleuterplein, Klankkast  

 

Diversen  

 Als uw kind ziek is moet het voor half negen afgemeld worden. Dit kan door 

middel van en telefoontje naar school. Ook vierjarigen moeten afgemeld 

worden.  

 Kinderen die op tijd naar bed gaan functioneren overdag beter. Vooral de 

eerste weken in de nieuwe groep zijn bijzonder intensief en vermoeiend.  

 Regelmatig krijgen kinderen opdrachten mee voor thuis. Ze moeten 

bijvoorbeeld voorwerpen zoeken bij de letter van de week, Ko komt logeren 

of materialen verzamelen voor een thematafel. Wij vragen hiervoor uw 

medewerking en belangstelling.  

 Voorlezen is erg leuk en zinvol. Het vergroot de woordenschat van uw kind. Bij 

de bibliotheek kunt u GRATIS een jeugdabonnement aanschaffen.  

 Meer informatie over schoolzaken staan in het informatiegids en op de 

website. En heeft u nog vragen ? U bent van harte welkom na schooltijd.  

 

De leerkrachten van groep 1 

 


