Zo zien onze schooldagen er uit:
Ochtenden:
1e werktijd: De kinderen komen tussen 8.20 uur en 8.30 uur naar binnen en
starten direct met het werk dat op hun tafel ligt.
Om 8.30 uur gaat de juf met de lessen beginnen.
De kring: Dagopening, de kalender en het dagprogramma en taalactiviteiten voor groep 1 en 2.
Voor de kinderen is het zinvol en leuk om ’s ochtends thuis al te praten over welke dag het is.
2e werktijd: De kinderen gaan een ander werkje doen aan tafel of in een van de hoeken. Groep 2
geeft in een logboekje aan welk werkje ze gedaan hebben en hoe dit gegaan is.
Fruit eten: Bekers en bakjes moeten helemaal leeggegeten worden, behalve wanneer er een
traktatie is vanwege een verjaardag. Wanneer het een keer echt teveel was,
geven wij het mee terug naar huis.
Buiten spelen: Spelen op het kleine plein met spullen uit de schuur.
Rekenkring: Allerlei rekenspelletjes. Bijvoorbeeld tellen, meer-minder, langer-korter, de cijfertjes,
gooien met twee dobbelstenen, enz.
Lunchen: Om 11.45 uur brengt de juf de kinderen die thuis gaan eten naar de ingang van de
school. De overblijvers gaan naar de overblijfjuffen, zodat de juf nog even in een klein groepje les
kan geven aan groep 3.

Middagen:
Inloop: Een filmpje op de bank.
Kring: Bijbelverhaal of boekje over het thema, Kanjertraining, liedjes en spelletjes.
Werktijd: Spelen in de hoeken.
Buiten spelen: Spelen op het grote plein.
Naar huis: Om 15.15 uur zit de schooldag er op. Alle kinderen horen een hand te geven aan de juf,
voordat ze het plein afgaan. Willen de ouders hier ook op letten en hun kind even terug sturen als
hun kind het is vergeten?

Bijzonderheden:
Maandagochtend: Een uurtje werken op de computer met een computermoeder. Als u ons
regelmatig wilt komen helpen op deze ochtend, dan willen wij u vragen dit in te vullen op het
bijgevoegde activiteitenformulier.
Dinsdagmiddag: Gym (gymkleding en gymschoenen mee, wij stimuleren
kinderen zichzelf aan en uit te kleden).
Woensdag: In groep 1 en 2 zijn de kinderen op woensdag altijd vrij, zodat ze kunnen uitrusten na
een paar intensieve schooldagen. Alleen op de woensdagen dat er een schoolactiviteit wordt
georganiseerd, worden de kinderen van groep 1 en 2 op school verwacht. Hierover worden
ouders tijdig geïnformeerd.
Vrijdagmiddag: Op deze middag mogen kinderen eigen speelgoed mee naar school nemen om er
samen met andere kinderen mee te spelen. Op de andere schooldagen is het de bedoeling dat
eigen speelgoed thuis blijft.
Vrijdagochtend: Om de week organiseren wij een spelletjesochtend van 8.30 uur tot ca. 10.00
uur. Aan de deur komt een lijst te hangen, waarop ouders kunnen invullen wanneer hun kind een
gezelschapsspelletje mee naar school neemt.
Het organiseren van een spelletjesochtend kan niet zonder ouders die regelmatig een groepje
kinderen willen begeleiden. Als u ons regelmatig wilt komen helpen op deze ochtend, dan willen
wij u vragen dit in te vullen op het bijgevoegde activiteitenformulier.
Vrijdagochtend: Op de kalender bij de digitale nieuwsbrief staat op welke vrijdagochtenden we
naar de bieb gaan. De kinderen nemen die ochtend hun in te leveren boeken mee naar de klas en
leggen ze in de kist in de hal. (Boeken mogen ook op een eerder tijdstip in de kist worden gelegd.)
In de loop van de vrijdagochtend gaan we in groepjes naar de schoolbieb om twee nieuwe
leesboeken uit te zoeken. De boeken worden, afhankelijk van de grootte, in de tas of de luizenzak
gedaan en gaan ’s middags mee naar huis.

Wat er verder belangrijk is om te weten
Flip, Borre en Leo Letterleeuw:
Om het onderwijs aan groep 1 en 2 aantrekkelijker te maken, werken we
regelmatig met handpoppen.
Drie van deze poppen, Flip, Borre en Leo Letterleeuw, mogen wel eens met de kinderen mee naar
huis. Op vrijdag komen ze logeren en op maandag mogen ze in de kring vertellen wat ze allemaal
hebben meegemaakt. Borre neemt een koffertje mee met leuke leesboekjes om in het weekend
voor te lezen. Ook neemt hij een klassenboekje mee, waarin ouders iets mogen

schrijven over hun kind. Leo neemt een tas mee, waarin spulletjes met een bepaalde beginletter
kunnen worden meegenomen. We zorgen er via een lijst voor, dat alle kinderen Flip, Leo en Borre
mee naar huis krijgen.
Begin van de ochtend:
Wij willen u vragen de kinderen ‘s ochtends zelfstandig de klas binnen te laten gaan. Dit
bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zorgt ervoor dat we rustig en vlot kunnen
starten met de 1e werktijd.
Gesprekje met de juf:
Wanneer u iets wilt bespreken met de juf, verzoeken we u om de juf na schooltijd even te
benaderen. Wanneer u het fijner vindt, kunt u de juffen ook bellen of mailen
om een afspraak te maken voor een gesprek na schooltijd.
Ouderavond:
In februari vinden de ouderavonden plaats naar aanleiding van de KIJK!-observaties en de
Citotoetsen. Op deze avond wordt de ontwikkeling van uw kind besproken aan de hand van
ontwikkelingslijnen. Uw kind krijgt vooraf een klein geschreven rapportje mee naar huis, zodat uw
kind aan iedereen kan laten zien hoe goed hij of zij het doet op school!
Citotoetsen:
In groep 1-2 houden wij de ontwikkeling van onze leerlingen vooral in de gaten door de kinderen
te observeren binnen de groep. Verder nemen wij in groep 1 en 2 Citotoetsen af op het gebied
van taal en rekenen. Deze toetsen zien wij niet als beoordeling van uw kind, maar als een
uitgangspunt om ons onderwijs beter op uw kind af te stemmen.
Verjaardagen:
In onze klas mogen kinderen zelf aan de hand van keuzekaartjes bepalen hoe
hun verjaardagsfeestje op school er uitziet. Zo kunnen ze kiezen voor een
leuke muts, een leuk cadeautje en allerlei activiteiten en privileges.
Tussen 10.00 uur en 10.15 uur wordt er gezongen en getrakteerd. Daarna mogen ze met een
traktatie langs de meesters en juffen gaan om iets op een grote verjaardagskaart te laten
schrijven.
Huisbezoek:
Alle leerlingen van groep 1 en nieuwe leerlingen in groep 2 krijgen een keertje bezoek van een
van de juffen, om nader kennis te maken. Dit bezoek duurt vaak maar eventjes. De juf maakt
hierover met ouders een afspraak.

