
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De zomervakantie zit er weer op en we mogen weer naar school! We hopen dat jullie een fijne 

vakantie hebben gehad en willen jullie met deze folder alvast wat meer informatie geven onze klas! 

Op de eerste schooldag vindt een feestelijke opening van het schooljaar plaats. De opening van het 

schooljaar met de leerlingen is dit jaar op maandag 30 augustus.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2a Juf Chantal 
 
Juf Mengsje* 

Juf Chantal 
 
Juf Mengsje* 

Juf Chantal 
 
Juf Bianca* 

Juf Lydia 
 
Juf Bianca* 

Juf Lydia 
 
Juf Bianca* 

Schooltijden 8.30 – 12.00 
13.00 – 15.15 

8.30 – 12.00 
13.00 – 15.15 

8.30 – 12.00 
 

8.30 – 12.00 
13.00 – 15.15 

8.30 – 12.00 
 

*- onderwijsassistente 

Brengen en ophalen 

In verband met de corona-richtlijnen mogen de ouders nog niet in de school 

komen. Uitgezonderd de ouders van nieuwe leerlingen. Die mogen de 

eerste keer wel mee naar binnen.  

U mag uw kind ’s morgens tussen 8.25-8.30 uur en ’s middags tussen 12.55-

13.00 uur bij de kleuterdeur brengen. Uw kind mag zelf de school inlopen. 

De leerkracht wacht uw kind op in de gang. ’s Morgens om 11.55 uur en ’s 

middags om 15.10 uur kunt u uw kind buiten weer ophalen bij het 

kleuterhek.  

Bijbelrooster 

Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt een Bijbelverhaal verteld. We maken 

hiervoor gebruik van ‘De Bijbel voor jou’. Op maandag leren de kinderen een 

christelijk lied. Op vrijdag worden de Bijbelverhalen van die week herhaald.  

 

Invullijst voor de leerkrachtenmap 

Voor een update van de ouder/kind gegevens voor eventuele calamiteiten, krijgt uw kind op de 

eerste schooldag een invullijst. Zou u deze zo snel mogelijk willen invullen en inleveren bij de juf?  

Klassenouders 

Op de invullijst voor de leerkrachtenmap staat de vraag of u klassenouder wilt worden. In groep 1/2 

werken we met klassenouders die een aantal zaken regelen voor onze klas. U kunt hierbij denken aan 

ouders regelen voor het begeleiden/rijden bij een uitstapje en ouders regelen voor het kopen en 

inpakken van Sinterklaascadeaus.  

Kapstok 

Elk kind heeft een eigen kapstokhaakje met naam en plaatje. De kinderen hangen hun jas in de 

luizenzak en hun rugzak aan de haak. Het liefst een grote rugzak, zodat we daarin ook de werkjes en 

brieven, die mee naar huis moeten, kunnen doen.  De kleuters mogen elke ochtend wat eten en 

drinken meenemen. We hebben geen vaste fruitdagen meer op school, maar we streven er wel naar 

om gezond te eten op school. Wilt u als uw kind vorig jaar al naar school ging, de luizenzak op de 

eerste schooldag weer meegeven?  

 



Toiletbezoek 

In de klas hangt een kaart met daarop twee wasknijpers. De kinderen kunnen de 

knijper verplaatsen als ze naar de wc gaan. Zo zien de kinderen of het toilet 

bezet is. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee om uw kind voor schooltijd naar de 

wc te laten gaan.  

 

Thema’s en hoekenspel 

We werken met een kiesbord waar de taken en de keuzetaken opstaan voor de spel-/werkles. Hier 

kunnen de kinderen zelf op kiezen in welke hoek ze willen spelen. We werken vanuit verschillende 

betekenisvolle thema’s die de wereld in de klas halen en de klas in de wereld. Zo maken we 

bijvoorbeeld verschillende uitstapjes die bij een thema horen, zodat we wat we daar geleerd hebben, 

kunnen uitspelen in de klas. Wij vragen regelmatig ouders om hulp bij de uitstapjes of voor spullen 

om mee te spelen in de klas. Mocht u spullen meegeven voor een thema die u graag weer terug wilt, 

wilt u die dan voorzien met de naam van uw kind? Verder halen we de wereld ook in de klas. Dat 

betekent dat er ook bezoekjes in de klas kunnen zijn van mensen die een bepaald beroep uitoefenen 

dat past bij ons thema. Mocht u zelf of bijv. een opa/oma werkzaam zijn binnen een werkgebied dat 

past binnen onze thema’s, dan horen wij dat graag! 

Sportschoenen  

Wilt u uw kind sportschoenen meegeven? Sportschoenen voor gym bewaren we op school. 
Graag schoenen met klittenband en geen balletschoenen (die zijn te glad). Sportkleding 
gebruiken we nog niet bij kleuters. Verder is het fijn als u uw kind op een regenachtige dag 
makkelijke schoenen aandoet die uw kind zelf aan/uit kan doen. Dan houden we meer tijd 
over om te sporten.   

  
Kanjertraining  
Op school werken wij met de kanjertraining. De kanjertraining 
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de 
sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. We werken het 
hele jaar door aan één verhaal. In het verhaal ‘Max en het 
dorpje’ ontdekt Max een bijzonder dorp met bijzondere 
bewoners, namelijk de tijger, vogel, aap en het konijn. In het 
dorpje gebeuren verschillende dingen en ontstaan onderlinge 
problemen. Deze worden opgelost door de kanjertijgers. De 
kinderen leren door dit verhaal en door de bijbehorende 
oefeningen hoe ze met zichzelf en met elkaar omgaan. Zo willen 
we zorgen voor een veilige sfeer op school en in de klas.  
 
Structuur  
Aan de muur hangen dagritmekaarten. De kinderen kunnen zien wat we gaan doen die 
morgen of middag. We leren de kinderen ook zelfstandig werken en daarvoor maken wij 
gebruik van de kleurenklok. Dan mogen ze even een klein poosje niets vragen aan de juf 
(vaak wel aan hun maatje) en gaan we zachtjes (met onze pinkstem) werken.  



  
Hulpjes en maatjes  
Elke dag zijn er 2 kinderen hulpjes van de juf. Zij mogen in de kring 
naast de juf zitten en vooraan staan in de rij. Ook mogen ze de juf 
goed helpen met spulletjes pakken en bijvoorbeeld als eerste 
kiezen.  
Elk kind heeft een maatje. Maatjes zijn twee kinderen die aan 
elkaar gekoppeld zijn door de juf. Dit bevordert de zelfstandigheid 
en het zelfvertrouwen van de kinderen. Vaak koppelen we een 
oudere kleuter aan een jongere kleuter. Hierdoor voelt de oudste 
kleuter zich groot en stelt zich behulpzaam op en de jongere 
kleuter heeft een vast baken waar hij zijn vragen kwijt kan.   

Trakteren  
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk de klas trakteren. De juf zorgt voor 
een hoed. Met liedjes, kaarsjes uitblazen, springen van de stoel en 
trakteren maken we er een feestje van. Uw kind krijgt een grote 
verjaardagskaart met alle namen van de leerkrachten erop. Klassenrond 
mag nu jammer genoeg even niet, maar als uw kind de leerkrachten toch 
wil trakteren, kan dit wil. Uw kind mag de traktatie dan op de teamtafel 
zetten. Foto’s maken wij graag voor u.  
 
Kleurplaat  
Als uw kind een kleurplaat wil maken voor een jarige papa of mama, dan mag dat. Van deze 
kleurplaat wordt dan een mooi cadeautje gemaakt door de juf. U kunt dit aan de leerkracht 
doorgeven, door het even op een briefje te schrijven en dit aan de leerkracht te geven. Het 
liefst een week voor de verjaardag. Dan heeft het kind tijd om er wat moois van te maken. 
Als uw kind iets moois wil maken voor een ander familielid of vriend, dan kan het tijdens 
hoekenspel voor tekenen of knutselen kiezen. Er liggen altijd kleurplaten en 
knutselspullen klaar waarmee uw kind zelf iets moois kan maken.  
 

Speelgoedmorgen  
Elke vrijdagmorgen voor een vakantie is het speelgoeddag! Uw kind mag dan 
speelgoed van thuis meenemen naar school. We willen u vragen uw kind 
hooguit twee dingen mee te geven. Het liefst niet al te kostbaar speelgoed, 
geen iPad/tablet en geen vechtspeelgoed.  
 

Mappen  
Wij houden voor elk kind een plakboek en een tekenmap bij. Daar maken de 
kinderen elke maand een werkje in. Voor de kinderen van groep 2 hebben wij ook nog een 
werkbladenmap.  
Hier komen de werkbladen in die de kinderen maken van de letter of het cijfer van de 
week.  
  

Overblijven  
Op maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid voor de kinderen om 
tijdens de lunchpauze 
op school over te blijven. Onze vaste overblijfmedewerkster 
Franciska Estié en enkele enthousiaste vrijwilligers verzorgen de opvang in 
een gezellige en huiselijke sfeer. Natuurlijk is er ook veel gelegenheid om 
lekker te bewegen en buiten te spelen.  
Voor meer informatie en het opgeven van uw kind verwijzen wij 
u naar de website van de school. 



  
Parro 
De app ‘Parro' is onze communicatie-app. Hiermee delen we foto's, ons groepsnieuws, 
organiseren we activiteiten en via de app kunt u als ouder absenties doorgeven. U kunt de 
app 'Parro’ downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). U kunt inloggen 
met de inlog die u ontvangen heeft van de directeur toen uw kind bij ons op school 
kwam. Heeft u dit nog niet ontvangen, dan krijgt u dat binnenkort.  

  
Informatie en vragen  
Heeft u vragen dan kunt u ons een berichtje sturen via de Parro-app, u kunt ons mailen of na 
schooltijd aanspreken.   
 
Wij wensen u met uw kind een fijne tijd op school! 

 
Contactgegevens leerkrachten 
 

 

Chantal Gerrits 
 
chantalgerrits@vvgo.nl 

 
Werkdagen: 
Maandag, dinsdag en woensdag 

 

Lydia Koelewijn 
 
lydiakoelewijn@vvgo.nl 
 
Werkdagen: 
Donderdag en vrijdag 
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