
 

Informatie 

Groep 1-2  

 

Groepsleerkrachten:  Groep 1/2a:   Juf Inge (maandag, donderdag, vrijdag),  

Juf Jacqueline (dinsdag en woensdag)  

         

   Groep 1/2b:   Juf Kathelijne ( maandag, dinsdag) 

                Juf Didi (woensdag, donderdag, vrijdag) 

 

   Groep 1/2 c :  Juf Jacqueline V. (maandag, donderdag, vrijdag), 

                                                            Juf Joyce (dinsdag, woensdag) 

 

Met deze informatiebrief willen wij u informeren over onze werkwijze in groep 1 en 2. 

Ieder schooljaar wordt aandacht besteed aan “schoolregels”, met behulp van de pictogrammen  

die elk een schoolregel aangeven. Deze hangen op een duidelijk zichtbare plaats in elk lokaal. 

Onze schoolregels/afspraken zijn o.a. :er is er maar 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat. 

 

 

De schooldag begint om 8.25uur. Het hek gaat open om 8.15u. ’s Middags gaat het hek om 

12.30u  open. De kinderen van groep 2 komen zelf naar binnen en de kinderen van groep 1 

mogen gebracht worden tot  in de gang. De hoofdingang wordt niet als ingang voor de kinderen 

gebruikt! Ouders/verzorgers kunnen afscheid  nemen aan de klassendeur. Mocht u iets willen 

melden of vragen, dan kunt u natuurlijk even binnen komen. 

De kleuters komen in het lokaal nadat ze hun jas en hun tas aan de kapstok hebben gehangen. 

Elk kind gaat op zijn/haar plaats zitten. 

Elk groepje heeft zijn eigen kleur. We beginnen de dag met materiaal aan tafel.  

Hierna gaan we in de kring. We kiezen steeds 2 helpers, die mogen naast de juf zitten. De helpers 

mogen vertellen welke dag het is en iets over het weer (weerkalender). We gebruiken hiervoor de 

kalender van Pompom. 

Daarna wordt de dagindeling besproken, die ook voor de kinderen zichtbaar is gemaakt door de 

pictogrammen van Pompom. 

 

 

De werkles 

De werkles duurt ongeveer een uur.  

Hierin komen verschillende ontwikkelingsaspecten aan bod. 

Bijvoorbeeld: 

o Voorbereidend lezen 

o Voorbereidend rekenen 

o Denkontwikkeling 

o Motoriek ( de grote en de kleine) 

o Schrijfontwikkeling 

o Creatieve ontwikkeling. 

 

We werken een aantal weken rond een bepaald thema. 

Dit schooljaar starten we met het thema: dieren. 



Dit thema komt uit de methode Onderbouwd, die in de loop van het schooljaar leidraad gaat 

dienen voor ons kleuteronderwijs. Deze methode heeft een thematische opbouw en wordt 

uitgewerkt in de projecten, met werkopdrachten, kring- en andere activiteiten..  

Bij elk project wordt er ‘s morgens met themawerkjes gewerkt. De themawerkjes hangen op het 

prikbord achter een bijbehorend kleur.  We proberen de opdrachten zo op te zetten dat iedere 

kleuter het werkje op zijn of haar niveau kan uitvoeren.  Alle ontwikkelingsgebieden komen per 

project  aan bod (rekenen, taal, motoriek, expressie en ontwikkelingsmateriaal). De kinderen 

werken aan deze opdrachten in groepjes. 

’s Middags werken de kinderen vrij. Ze mogen zelf kiezen m.b.v. het planbord wat ze willen doen.  

In de hoeken hangen kruisjeslijsten. Ben je drie keer in de bouwhoek geweest dan kun je dat niet 

meer kiezen.  

 

Tijdens de werkles loopt de juf haar hulpronde en begeleidt het werken van de kleuters. Ze loopt 

rond van groepje naar groepje. Zo kan de juf zien waar hulp nodig is en kan ze kinderen 

stimuleren om door te werken. 

Als de kinderen klaar zijn wachten ze bij hun groepje op de juf. Samen wordt het werk bekeken en 

als het klaar is mag er worden opgeruimd. 

Is er nog tijd over mogen ze een klein werkje aan de tafel waar ze gewerkt hebben. 

Vijf minuten voor het tijd is om op te ruimen klinkt er een belletje. Als de werkles voorbij is ruimt 

iedereen zijn eigen spulletjes op .  

Alle werkjes van de kinderen worden beoordeeld en genoteerd. De vorderingen van de kinderen 

op de bepaalde ontwikkelingsgebieden worden door de leerkracht genoteerd.  

 

De Kijk!-lijst 

We gebruiken  het speciale registratieformulier van de methode KIJK!. Dit registratieformulier wordt 

twee keer per jaar ingevuld ten tijde van de ouderavond. Tijdens de ouderavond worden de 

vorderingen besproken.  Vanuit deze registratieformulieren maken we dan een groepsoverzicht. 

In dit overzicht zie je in een oogopslag de kinderen die moeite hebben met een bepaald 

ontwikkelingsgebied. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begeleiding die de kinderen 

nodig hebben. Het geeft ook aan waar de sterkere en de minder sterke kanten van de hele 

groep zitten. Als bijvoorbeeld blijkt dat er een groot aantal kinderen wat extra aandacht nodig 

hebben op het gebied van de motoriek dan worden er extra activiteiten ingezet. 

 

Voorbereidend lezen: de leesschrijfhoek 

Er kunnen verschillende materialen aan bod komen, zoals: 

o Rijmspelletjes 

o Letterstempels 

o Het flanelbord e.d. 

 

Voorbereidend rekenen 

Naast de voorhanden zijnde materialen maken we gebruik van de methode “Onderbouwd” 

Deze methode wordt gebruikt door de hele school. 

We maken zelf een keuze in het thema dat aansluit bij het project. 

De volgende onderdelen komen hierbij o.a. aan de orde : 

o Getalbegrip 

o Hoeveelheden 

o Begrippen bv. Groot-klein-dik-dun-smal-breed 

o Geometrische vormen 

 



Denkontwikkeling 

Ter bevordering van deze ontwikkeling gebruiken we: 

o Puzzels 

o Lotto’s 

o Spelletjes op de computer 

o Allerlei ontwikkelingsmateriaal 

 

Motoriek 

De motoriek is onder te verdelen in de grote en de kleine motoriek. 

We oefenen de kleine motoriek met: 

o Tekenen 

o Kralenplank 

o Verven 

o Vouwen 

o Kleien 

o Knippen en plakken 

 

We oefenen de grote motoriek met: 

o Constructiemateriaal 

o Bouwhoek 

o Zandtafel 

o Buitenspel materiaal 

o Knippen / plakken 

 

 

Schrijfonderwijs 

Voor het schrijfonderwijs is het belangrijk dat de kleine motoriek goed ontwikkeld is. Ook wordt er 

op de pengreep gelet en of een kind links- of rechtshandig is. 

In groep 2 starten we met de methode ‘Pennenstreken’. Daarin zitten voor de kleuters 

werkbladen met voorbereidende schrijfpatronen. Elk patroon wordt eerst in het groot ingeoefend 

en dan pas in het klein. 

 

Sociaal- emotionele ontwikkeling 

We werken met de methode Kwink.  

Kwink is een online methode voor sociaal- emotioneel leren. Met Kwink leert uw kind lessen voor 

het leven en oefent hiermee zijn/haar sociale vaardigheden. Deze lessen komen 1 keer per week 

aan bod. 

 

Fruit eten 

Rond 10.00 uur eten we fruit .  

Wilt u het fruit schoongemaakt meegeven in een doosje, met eventueel een vorkje? De kinderen 

hebben dan ook de gelegenheid om water te drinken. Er zijn bekers in de klas, maar u mag uw 

kind ook een eigen beker meegeven in de tas.  

 

Kringactiviteiten 

’s Morgens en ’s middags beginnen we met een kringactiviteit. Dit kan zijn: 

o Prentenboek voorlezen 

o Taalspelletje 

o Muziek, liedje aanleren of ritme met muziekinstrumenten 



o Versje aanleren 

o Leergesprek (verkeer, herfst bv.) 

o Verhaaltje 

 

Buiten spelen 

We spelen twee keer per dag buiten.  Eén keer  ’s morgens en één keer ’s middags. Bij slecht 

weer spelen we in de gymzaal. 

De kleuters krijgen 1 keer per week een gymles in de gymzaal. Ze hebben hiervoor gymschoenen 

nodig met klittenband of met elastiek. De gymspullen blijven op school in een rugzakje. 

 

Wensjes kleuren 

Als papa, mama, opa of oma jarig is dan mag uw kleuter een wensje kleuren. Wilt u twee weken 

van tevoren een briefje meegeven?   

 

Extra activiteiten 

In onze  school kunnen we gebruik maken van de bibliotheek. Elke ochtend zijn er hulpouders 

aanwezig van 8.30 u tot 9.00u. Er is dan gelegenheid om boekjes te halen. Op 

donderdagochtend is er vanuit de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen een leesconsulente aanwezig 

in de bibliotheek. Zij verzorgt voor de hele school, dus ook voor de kleuters, leesbevorderende 

activiteiten. 

 

 

De leerkrachten van de kleuters hebben dagelijks overleg en regelmatig is er teamoverleg. 

Vorderingen en opvallende dingen van de kinderen worden doorgesproken. Indien nodig wordt 

er contact opgenomen met juf Fleur, intern begeleider en lid van het  zorgteam van onze school. 

  

Wij hopen dat u hiermee een beeld hebt gekregen van groep 1 en 2. 

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van groep 1 en 2 

 

Juf Jacqueline V (jacquelinevanwaterschoot@ogperspecto.nl ) 

Juf Kathelijne ( kathelijnemerckx@ogperspecto.nl ) 

Juf Jacqueline ( jacquelinededeckere@ogperspecto.nl) 

Juf Inge ( ingedewachter@ogperspecto.nl ) 

Juf Joyce (joycedelaere@ogperspecto.nl) 

Juf Didi (didineefs@ogperspecto.nl)  
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