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Uw kind zit nu voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. 

In dit boekje geven wij u allerlei informatie:
• Over de routines in de klas 
• Over de methodes waar wij mee werken
• Over het volgen van de ontwikkeling van uw kind
• Over andere schoolse zaken die van belang zijn

Voor algemene informatie die voor u nuttig kan zijn, 
verwijzen wij u naar de schoolgids 2019 - 2020.      
                                        
Wij hopen dat u dit boekje goed zult lezen en voor vragen 
bent u natuurlijk altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Groep 1/2A
Juf Sylvia en juf Demi

Groep 1/2C
Juf Petra en Juf Elke

Groep 1/2B
Juf Jasmijn en 
juf Anoek

Voorwoord
Beste ouder(s) / verzorger(s) 

Welkom in groep 1/2!

Onderwijsassistent
Juf Chantal
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BinnenkomstPlanbordKring(activiteiten)SpelenWerkenOverblijvenBoekje ruilen

Een dag in groep 1 / 2
Hoe ziet een dag in de kleuterklas van uw kind eruit? 

Hieronder leest u een korte uitleg over alle activiteiten.

BINNENKOMST
U mag uw kind vanaf 8.20 uur binnen 
brengen. Ieder kind heeft een eigen 
kapstokje. In de bak onder de kapstok 
worden de tassen gezet. Fruitbakjes en 
drinken laat u in de tas van uw kind. 
Lunchpakketjes worden in de daarvoor 
bestemde koelkast gezet. 

PLANBORD
Na het begroeten van de juf kijken de 
kinderen op het planbord waar zij mee 
mogen gaan spelen. Spelmateriaal ligt 
of staat klaar. Ouders nemen afscheid en 
we starten om 8.30 uur.
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KRING
Rond 9.00 gaan we in 
de kring of aan tafel 
zitten. We starten met 
het bekijken van de 
dagplanning en de 
weekwijzer. Daarnaast 

bekijken we wie er op die dag de hulp-
jes van de juf zijn. Als er kinderen zijn 
die iets te vertellen hebben of iets willen 
laten zien kan dat op dit moment. 

KRINGACTIVITEITEN 
Dit zijn activiteiten met 
de hele groep. U kunt dan 
denken aan: 
• liedjes zingen
• muziek maken
• voorlezen
• gesprekjes
• verkeersles
• Engelse les
• Themalessen
• lessen m.b.t. de  
 sociaal-emotionele  
 ontwikkeling.

• Lessen m.b.v. het digibord
• Lessen m.b.t. de doelen

SPEEL-/WERKLES
Tijdens de 2e speel-/
werkles is er ruimte 
voor eigen keuze van 
spel. Dit met behulp 
van het planbord. De 
kinderen hangen zelf 

hun kaartje op bij een activiteit en gaan 
aan de slag. Is een activiteit bezet dan 
moet het kind een andere keuze maken. 
Soms kiest de juf met een bepaald doel. 
Tijdens deze speel-/werkles gaat de 

juf met een klein groepje een activiteit 
doen, dit kan een voorbereidende re-
kenactiviteit of voorbereidende taalac-
tiviteit zijn, en duurt ongeveer 15 tot 20 
minuten. De ‘kleine kring’, noemen we 
dit. De juf heeft een ‘niet storen ketting’ 
om. De kinderen die niet mee doen met 
de ‘kleine kring’ gaan spelen en worden 
zo gestimuleerd om elkaar te helpen. 

Als de ‘kleine kring’ klaar is gaan deze 
kinderen ook kiezen waar ze mee gaan 
spelen. De ketting gaat weer af en de juf 
gaat de spelende kinderen langs om te 
zien hoe het gaat en kan evt. hulp 
bieden.

FRUITPAUZE 
Per groepje mogen de kinderen hun 

fruit en drinken gaan 
pakken uit de tas. 
Als iedereen klaar zit, 
spreken we een tijd af 
wanneer we stoppen 
met drinken en fruit 

eten, we zingen een fruit-liedje en gaan 
drinken en eten. Als de tijd om is ( +/- 20 
min. fruitpauze)  ruimen we allemaal zelf 
onze spullen op. 
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BUITENSPELEN 
De kinderen gaan zelf hun jas halen 
en doen die ook zelf aan. De hulpjes 
mogen de buitendeur open houden en 
de juf helpen met het buitenzetten van 
de fietsen en karren. De andere kinderen 
wachten bij ‘de boom’ tot de juf groepjes 
kinderen kiest die een fiets, kar of zand-
spullen mogen gaan kiezen. 

Opruimen doen we weer met elkaar en 
als je klaar bent ga je op de afgespro-
ken plek staan. We lopen samen naar 
binnen. 

SPELEN IN HET SPEELLOKAAL 
Dit doen we in ondergoed en op blote 
voeten. Kinderen hebben meer grip met 
klimmen en klauteren met blote voetjes. 
De kinderen kleden zich in principe 
zelf aan en uit. Met moeilijke knopen, 
sokken, lastige schoenen en veters helpt 
         de juf. De ene keer 
          zal de gymles 
               bestaan uit een 
                     spel-les of 
    een les met 
     hoepels 
      of ballen. 
      En een 
   andere keer 
                   gaan we 
            klimmen en 
        klauteren. 

TOILETBEZOEK 
De kinderen mogen naar het toilet 
wanneer dit nodig is. Tijdens groepsac-
tiviteiten stimuleren we de kinderen om 
even te wachten tot we klaar zijn met de 
activiteit. De kinderen gaan zelfstandig 
naar het toilet. Jongste kleuters die net 
op school zijn en aangeven dat zij zelf 
nog niet hun billen af kunnen vegen, 
laten we het wel zelf doen, maar 
controleren of het goed gaat. En na het 
plassen is het handen wassen!

NAAR HUIS GAAN 
De kinderen halen 
zelf hun jas en pak-
ken zelf hun tas in. De 
hulpjes helpen de juf 
met het uitdelen van 
de uitdeelmand. De 

hulpjes mogen de deur openhouden en 
de kinderen lopen achter de juf aan naar 
buiten. Als er niemand is om je op te 
halen dan kom je terug naar de juf!

OVERBLIJVEN
De overblijfjuffen komen de kinderen in 

de klas ophalen. Zij 
nemen de lunchpak-
ketjes uit de koelkast 
mee naar het over-
blijflokaal. Als de kin-
deren klaar zijn met 

eten dan spelen zij buiten en bij slecht 
weer binnen. 12.50 uur worden de 
kinderen weer in hun klas terugge-
bracht. De kinderen die bij de BSO 
overblijven worden bij de klas 
opgehaald.
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HET MIDDAGPROGRAMMA 
Om 12.50 uur mogen de kinderen weer 
naar binnen. Ze gaan aan hun tafel 
zitten. De kinderen mogen een boekje 
uit de boekenkist bekijken en om 13.00 
uur starten we met de les. Er volgt dan 
nog een speel-/werkles, een buiten-
speel-/gymactiviteit of kring.

BOEKJE RUILEN
Op donderdag kiezen de kinderen een 
bibliotheek boek. Dit boek mag een 
week mee naar huis. De kinderen 
versieren op school een linnen 
boekentasje. 

www.deschelf.nl
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Engels

Rots en Water

Werken 
met routines

BOUW!

Parnassys leerlijnen

Oudergesprekken

Verkeerslessen

Sociaal / emotionele
ontwikkeling

Parro

Werken 
met thema’s

Methodes
Hier geven wij een blik op de methodes

waar wij mee werken.
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van praatplaten, spelletjes en filmpjes 
op het digibord. Daarnaast gebruiken 
we prentenboeken, spelen we situaties 
na en praten we over de verkeersonder-
werpen. We maken ook gebruik van de 
methode Let’s Go, dit is een doorgaande 
lijn met de andere groepen. 

SOCIAAL/EMOTIONELE ONTWIKKELING
Door de hele school werken wij met de 
psychofysieke methode Rots en Water. 
Deze methode richt zich op de ontwik-
keling van communicatie- en sociale 
vaardigheden, weerbaarheid en het 
voorkomen en aanpakken van pesten. 
Deze vaardigheden worden spelender-
wijs en op een positieve manier aange-
leerd door middel van bewegen. Spel en 
fysieke oefeningen worden afgewisseld 
door momenten van (zelf )reflectie en 
kringgesprekken.

LEERLIJNEN
We volgen de ontwikkeling van uw kind 
via het leerlingvolgsysteem Leerlijnen 
van Parnassys. Aan de hand van de 
doelen die kinderen volgens hun leeftijd 
zouden moeten behalen, plannen wij 
onze lessen.

WERKEN MET THEMA’S  
EN ROUTINES

Thema’s
In de kleutergroepen werken we aan 
de hand van thema’s. de belevings-
wereld van het kind staat hierbij 
centraal. Binnen de thema’s is er 
aandacht voor spel, ontdekken, 
creativiteit, muziek, taal, letters en 
klanken, getallen en alles rondom 
voorbereidend rekenen. Samen 
verkennen we steeds een stukje van de 
wereld om ons heen. 

Routines
Het bord met de dag planning, 
waarop de kinderen kunnen zien wat de 
activiteiten op die dag zijn en in welke 
volgorde.

De weekwijzer waarop wij de dagen van 
de week bijhouden en of er bijzonder-
heden zijn in die week.

De lettermuur en de cijfermuur, voor 
allerlei activiteiten met letters en cijfers.
Bekende liedjes voor bij de thema’s en 
routines.

VERKEERSLESSEN
In de kleuterklas gebruiken we School 
op Seef voor een goede aanpak van 
de verkeersveiligheid en  
verkeeronderwijs. De kinderen  
komen in een veilige omgeving in 
aanraking met de verkeersregels, over-
steken, de verkeersborden, het verschil 
tussen een voetpad en een fietspad 
en hoe je goed zichtbaar bent in het 
donker. Dit komt aan bod door middel 
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   Engels
  Je goed in het Engels 
  kunnen redden is 
  belangrijker dan ooit. 
  Kinderen leren tot hun 
  9e levensjaar het 
makkelijkst een vreemde taal. Wij 
hebben er voor gekozen om vanaf 
groep 1 Engelse les te geven. Dit doen 
we met behulp van de methode 
Stepping Stones Junior. Elke les begint 
met een filmpje, waarin Engels spreken-
de kinderen in herkenbare Nederlandse 
situaties een rol spelen. Het thema 
wordt in de les verder uitgewerkt met 
behulp van liedjes, versjes, drama, 
flash- cards en opdrachtjes. Stap voor 
stap leren we zo kennismaken met de 
Engelse taal.

PARRO
Wij gebruiken de Parro app voor com-
municatie met ouders. Deze app is gratis 
te downloaden. Zodra uw kind 4 jaar 
is, krijgt u een uitnodiging via de mail 
om u te koppelen aan de groep van uw 
kind. Via deze app wordt af en toe een 
berichtje gestuurd over leuke dingen 
die we hebben gedaan op school. Ook 
uitnodigingen voor oudergesprekken 
of hulp op school, worden via deze app 
gecommuniceerd. We willen u vragen 
 om via deze app ook de 
 privacy voorkeuren voor uw 
 kind aan te geven. 

BOUW!
In het schooljaar 2016-2017 is op onze 
school het project Bouw! gestart. Bouw! 
is een uniek interventieprogramma 
waarmee er leesproblemen bij risico-
leerlingen in groep 2 t/m 4 worden 
voorkomen. Het kind leert, de tutor 
stuurt en de computer wijst de weg. 
De basisscholen in de Hoeksche Waard 
doen mee aan dit project. Het doel van 
het project is dat er uiteindelijk minder 
leerlingen zijn met leesproblemen en 
dyslexie. Dit doen de scholen door leer-
lingen die risico lopen op problemen 
met het leren lezen en spellen, vroegtij-
dig op te sporen. Deze leerlingen krijgen 
vervolgens hulp in groep 2 (3 en 4) om 
te voorkomen dat ze 
leesproblemen krijgen. 
In de loop van het jaar 
krijgen de ouders van de 
oudste kleuters hier informatie 
over. 

Oudergesprekken
Op vastgestelde data (vermeld 
op onze kalender) vindt er twee 
keer per jaar een 10-minutengesprek 
plaats. Deze is bedoeld voor lopende 
zaken. Wilt u iets bijzonders met ons be-
spreken dan kunt u ten allen tijde, via de 
mail of persoonlijk, met ons een afspraak 
maken voor een gesprek. Verder houden 
wij met alle ouders een kennismakings-
gesprek. Als uw zoon/dochter ongeveer 
3 weken bij ons op school zit nodigen 
wij u voor dit gesprek uit. Enige dagen 
van te voren krijgt u van ons een ‘praat-
papier’ met vragen. Het zou fijn zijn als 
u deze vragen alvast bekijkt en beant-
woord, voordat het gesprek plaats vindt.
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Huishoudelijke regels en afspraken
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende huishoudelijke regels en 

afspraken die wij hebben voor de groepen 1 en 2.

• Lust uw kind geen fruit of heeft u 
voor de FRUIT pauze geen fruit in 
huis, dan geeft u uw kind een bo-
terham met beleg mee naar school, 
dat in ieder geval goed tussen de 
boterham blijft zitten. Geen koeken 
of iets dergelijks. 

• Het meegebrachte fruit of de bo-
terham graag in een bakje voorzien 
van een naam. 

• Voor het drinken een beker met 
een tuitje of een pakje, dit i.v.m. het 
omvallen van de bekers. Deze ook 
weer voorzien van een naam. 

• Graag ook voor jassen, tassen etc., 
voorzien van een naam, want die 
lijken soms erg veel op elkaar. 
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• Het fruit en het drinken blijft in de 
tas van uw kind. Tassen gaan in de 
bakken onder de kapstokken. 

• De lunchpakketjes en het drinken  
mogen in de tas blijven of in de 
daarvoor bestemde ‘overblijf ’  
koelkast. (ruimte naast de perso-
neelskamer). 

• Voor het toiletbezoek is het belang-
rijk dat u uw kind leert om zelf zijn 
of haar billen schoon te maken.  

• Gymmen is voor de kinderen het 
beste op blote voeten en in onder-
goed. Om het aan/uitkleden vlot te 
laten verlopen en de zelfstandig-
heid van de kinderen te bevorderen 
raden wij u aan uw kind makkelijke 
kleding aan te geven. Met een klein 
beetje hulp kunnen zij zichzelf aan/
uitkleden.    
 

• Afscheid nemen is voor sommige 
kinderen soms nog wat moeilijk. 
Houd dit zo kort mogelijk.  

• Als we naar huis gaan komen wij 
met de kinderen naar buiten. We 
maken de afspraak met de kinde-
ren, als diegene er niet is die jou op 
komt halen, ga je terug naar de juf.  

• Met verjaardagen wordt er  
getrakteerd in de eigen klas. Geen 
lolly’s en extra cadeautjes a.u.b.  

• In de gangen van de school lopen 
we rustig en praten we zachtjes.  

• In de school hebben we geen  
petjes en hoeden op.  

• Kinderen die op de fiets naar school 
komen, kunnen hun fiets naast de 
kleuterberging in het rek zetten.  

• Op het schoolplein wordt tijdens 
het aan/uitgaan van de school niet 
gefietst.
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• Gelieve geen speelgoed van thuis 
mee te nemen. Op school hebben 
we meer dan genoeg. Wel  
organiseren we af en toe speciale 
speelgoeddagen. 

• De in en uitgang van de groepen  
1-2 A en 1-2 B, is aan de kant van 
de zandbak. En voor groep 1-2 C 
is dit aan de kant van de glijbaan. 
Wilt u buiten het hek op uw kind 
wachten? 

• Voor iedere groep is er een  
groeps-app. Voor huishoudelijke 
mededelingen. Elke groep heeft 
een contactpersoon:

Groep 1/2A
Willemijn Wols 
06 - 39 55 62 66

Groep 1/2B
Amanda van Veen
06 - 34 18 88 33

Groep 1/2C
Diana Wesdorp.
06 - 55 52 55 63

Rianne Schelling 
06 - 53 51 35 64
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Notities
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Integraal Kindcentruml “de Schelf”

Vlasstraat 3

3295 TM ‘s-Gravendeel

Postbus 5239

3295 ZJ  ‘s-Gravendeel

Telefoon  078 - 673 18 13

E-mail   info@deschelf.nl

website www.deschelf.nl




