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Beste kinderen en ouders van groep 1-2, 

Komend schooljaar zitten jullie/jullie kinderen in de klas bij juf Nonke (maandag, dinsdag & 

vrijdag) en juf Leonie ( woensdag en donderdag).  

Hopelijk is het na het lezen van deze informatie voor jullie allemaal duidelijk hoe we werken in 

groep 1-2. Natuurlijk kan niet alles in dit boekje staan. Gedurende het schooljaar zal er nog 

meer informatie komen met name via Social Schools. We gaan ervoor om een leerzaam en 

gezellig jaar te maken. We gaan hier met zijn allen ons uiterste best voor doen! 

In ieder geval hebben wij ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar! 

Groetjes, juf Nonke en juf Leonie. 
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Contact & communicatie 

Goed contact met de ouders vinden we erg belangrijk.  

Wij zullen proberen jullie, als ouders, goed op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in 

groep 1-2 via verschillende communicatie middelen. Andere momenten van contact met de 

ouders zijn de omgekeerde oudergesprekken en 10–minutengesprekken. Het is prettig en 

noodzakelijk om jullie als ouders op die avonden in ieder geval te spreken.  

Merken jullie als ouders zaken die wij als school zouden moeten weten dan horen we die graag. 

Dit kan van alles zijn: ruzies tussen kinderen, mopperen over school, iets moeilijk vinden of juist 

te gemakkelijk, plagen, klieren, etc.  

Natuurlijk horen we het ook graag als iets wel erg leuk, gezellig en goed gaat.  

Jullie kunnen ons bereiken via de schooltelefoon, mail, de app van Social Schools of 

aanspreken voor of na schooltijd.  

Hieronder volgt een overzicht voor welke meldingen, welk communicatiemiddel ingezet kan 

worden.  

De ouders hebben een gezamenlijke whatsapp groep. De leerkrachten nemen hier geen deel 

aan omdat onze communicatie via de app van Social Schools verloopt. De klassenouders zijn 

beheerders van de ouder app groep. De school heeft ook een facebook account hierop 

plaatsen we regelmatig een bericht over activiteiten die we op school doen.  

Het is fijn als jullie rekening houden met de werkdagen van de leerkrachten. Meld wat 

belangrijk is voor een bepaalde dag ook bij de leerkracht van die dag. Soms is het fijn dat een 

bericht naar beide leerkrachten wordt gestuurd zodat we beide op de hoogte zijn.   

Contact gegevens: 

Schooltelefoon: 0485 57 33 30 

Juf Nonke (maandag, dinsdag, vrijdag)                n.schik@optimusonderwijs.nl           

Juf Leonie (woensdag, donderdag)      l.fleuren@optimusonderwijs.nl 

 

Gelegenheid Communicatiemiddel Opmerking 

Ziekmelding Social Schools  

Afspraak bij dokter etc. (lange 

termijn) 

Social Schools  

Spoedafspraak bij externe die 

dag 

Schooltelefoon of in Social 

Schools een gesprek starten, 

niet alleen als absentiemelding 

invullen.  

 

Afspraak maken Mail of bericht in Social Schools Afspraken na schooltijd vinden 

plaats na 15.00 uur i.v.m. pauze 

Belangrijke melding voor 

diezelfde dag 

Schooltelefoon, deurpraatje of 

Social Schools 

 

Noodgevallen buiten schooltijd Social schools Wat uitgesteld kan worden tot 

de volgende dag, graag 

Foto om in de klas te laten zien 

(weekend of bijzondere 

Padlet  https://padlet.com/bolstergroep

123/o7lk2yk16rbl 
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gelegenheden) 

 
 

Oudergesprekken 

In groep 1-2 zijn de kinderen niet aanwezig bij de gesprekken. Natuurlijk is het geen probleem 

om uw kind (en broertjes/zusjes) mee te nemen. Zij mogen dan op een andere plek even 

spelen.  

In het begin van het schooljaar vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats. Deze 

gesprekken hebben het doel om als ouder te vertellen over jouw kind. Omdat juf Leonie de 

ouders en kinderen nog niet kent zal zij dit schooljaar de gesprekken voeren. De gesprekken 

zullen na schooltijd plaats vinden op woensdagen en donderdagen. Op 22 en 24 november 

zijn er facultatieve oudergesprekken. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Er is dan ook nog 

geen rapport uitgegeven. Wij nodigen als leerkracht de ouders uit die we graag spreken. Heeft 

u geen uitnodiging maar wilt u wel graag de leerkrachten spreken dan kunt u ook gebruik 

maken van dit moment om een gesprek te plannen.  

Op maandag 21 en woensdag 23 februari en 4 en 6 juli vinden de 10-minuten gesprekken 

plaats. De kinderen hebben vooraf een rapport mee naar huis gekregen. U wordt uitgenodigd 

in te schrijven voor een gesprek via Social Schools. Het is fijn als de rapportklappers dan 

meegenomen worden zodat we onduidelijkheden kunnen uitleggen.  

 

 
Klassenouders 
Ieder schooljaar hebben we (minimaal) 2 klassenouders. Het liefst 1 ouder uit groep 1 en 1 
ouder uit groep 2. Zodat de ouder van groep 1 nog een jaar kan doorstromen en de volgende 
ouder kan ‘inwerken’.  
Dit jaar zijn de klassenouders; Nienke, mama van Iris en Jari en Femke, mama van Stef.  
De klassenouders hebben de volgende taken;  

- Beheer groepsapp van de ouders. In deze whatsapp groep zitten geen leerkrachten 
maar de ouders gebruiken deze groepsapp als onderling communicatiemiddel. De 
klassenouder zorgt ervoor dat de nieuwe ouders opgenomen worden in deze 
groepsapp.  

- Helpen organiseren van klassenuitjes, Pasen en oudste kleuterdag.  
- De klas versieren en een cadeautje organiseren bij de verjaardagen van de leerkrachten.  
- Uitleg over Social Schools en vraagbaak voor de ouders van nieuwe leerlingen.  
- Incidentele vragen voor hulp vanuit leerkracht.  
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Omgaan met elkaar 

In de groep gaan we allemaal eerlijk en open met elkaar om. Niemand is meer of minder, wel 

anders. Dit is zeer belangrijk om te accepteren. Als leerkracht willen we er alles aan doen zodat 

de kinderen zich veilig voelen. Wanneer de sfeer goed is in de klas komen kinderen graag naar 

school en zullen ze ook beter presteren.  

We proberen alles wat op school gebeurt ook op school op te lossen. Mocht er een erge ruzie 

geweest zijn, dan zullen we jullie als ouder inlichten. Het kan voorkomen dat een kind hier 

aangeeft dat het opgelost is, maar dat jullie thuis merken dat dit niet zo is. Dit horen we dan 

natuurlijk graag terug. De regels voor in de klas worden in de eerste week samen met de 

kinderen besproken. Mocht u hier nieuwsgierig naar zijn dan kunt u hier na de eerste week naar 

vragen.  

 

Spullen meenemen 

Kinderen in groep 1-2 nemen nog graag spullen mee van thuis om te laten zien. 

Het is niet de bedoeling dat kinderen te pas en te onpas spullen mee naar school nemen om te 

laten zien. Op de maandagen hebben we ‘weekendkring’ dan is er tijd en ruimte om wat 

nieuws te laten zien. Is er iets speciaals op andere dagen zoals een diploma, medaille of 

wedstrijdbeker dan is dat uiteraard geen probleem  

Willen jullie als ouders er a.u.b. op letten dat kinderen niet van alles van thuis meenemen in hun 

zakken om dit op school te gebruiken of mee te spelen!   

 

Wat wel fijn is terug te zien in de rugzakjes; Een setje reserve kleding, een plastic tas voor als er 

veel of grote spullen mee naar huis moeten, een theedoek (deze wordt gebruikt bij het eten als 

‘placemat’) en uiteraard fruit, lunch en drinken. Melk, chocomel of yogho kunnen gekoeld 

bewaard worden voor de lunchpauze.  

Het zou ook fijn zijn als de kinderen gymschoenen mee naar school kunnen nemen die ze zelf 

aan kunnen doen. Deze schoenen blijven op school in een tasje aan de kapstok.  

 

Inloop & naar huis gaan 

‘s Ochtends mogen de kinderen aan de achterzijde van de klas binnen komen (zoals afgelopen 

schooljaar). Ouders komen in principe niet mee naar binnen (nieuwe leerlingen of  

uitzonderingen daar gelaten). Ouders mogen mee lopen naar de deur en nemen buiten (of al 

bij start schoolplein) afscheid. Buiten bij de klas is maar een beperkte ruimte. Dus wij willen 

jullie verzoeken om niet langer te blijven dan nodig. Om 8.30 uur willen we graag starten met 

de kinderen.  

Na schooltijd worden de kinderen door de leerkracht naar buiten gebracht. Ouders wachten 

op de stoep voor het schoolplein.  
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Jim klassenknuffel 

De kinderen van groep 1-2 krijgen een weekend in het jaar Jim mee naar huis. Jullie kunnen je 

inschrijven in welk weekend dit het beste uitkomt. De inschrijflijst hangt bij de buitendeur van 

de klas. In dat weekend gaat Jim mee naar alles wat er gebeurt en wordt er door jullie een 

verhaal in zijn ‘boek’ gemaakt, zodat dit maandagochtend voorgelezen en bekeken kan 

worden. Jim wordt op donderdag meegegeven dan kunnen jullie hem nog wassen indien 

gewenst. 

 
 
Het rooster in groep 1-2 

 

Het dagritme in groep 1-2 ziet er op de normale schooldagen hetzelfde uit. Alleen kunnen de 

activiteiten/vakken verschillen. 

 

Basisrooster:  
8.30 – 8.50  ochtend kring  
8.50 – 9.15  werkles (ontwikkelingsmateriaal)  
9.15 – 10.10 vrij spelen incl. fruit restaurant  
10.10 – 10.30  thema kring  
10.30 – 11.15  buiten spelen  
11.15 – 11.45  kring/activiteit  
11.45 – 12.15  lunch  
12.15 – 13.00  buiten spelen  
13.00 – 14.00  kleine kring/werkblad + vrij spelen  

 

Ochtendkring:  
Dagen van de week, weer, nieuws, voorlezen, herhaling geleerde 
liedjes/versjes, weekendverhalen, pompom, aandacht voor kleuren/vormen/lichaamsdelen/tellen etc.   
  
Werkles:  
Roulatie van 5 werkjes per week. In de ontwikkelingsgebieden; taal, getalbegrip, meetkunde, creatief, 
motoriek. De kinderen hebben per week hetzelfde groepje kinderen waarmee ze langs de werkjes 
rouleren.  
  
Vrij spelen / fruitrestaurant  
Kinderen kiezen na het afronden van het werkje in de werkles voor spelen van het planbord.   
Tijdens deze tijd kunnen de kinderen hun fruit opeten in ‘het restaurant’.  
  
Themakring  
Kring n.a.v. het thema van kleuteruniversiteit. Verschillende ontwikkelingsgebieden.   
  
Lichamelijke oefening  
De kinderen gymmen op maandag en donderdag in de speelzaal in de school. Hiervoor hebben de 
kinderen de gymschoentjes op school liggen. Bij slecht weer kunnen we ook gebruik maken van de 
gymzaal.  
Op dinsdag, woendag en vrijdag spelen de kinderen in deze tijd buiten. 
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Kring/activiteit  
Maandag: Gelukskoffer (aantal weken per jaar) of fijne motoriek circuit.  
Dinsdag: Wizwijs (rekenen)  
Woensdag: Engels 

Donderdag: Breinhelden  
Vrijdag: expressie (drama, dans, muziek)  
  
Lunch  
Bij de start van de lunch hebben we de afspraak dat de kinderen niet mogen praten. Wel zetten we een 
instrumentale muziek op de achtergrond. Zo krijgen alle kinderen (en de juf) de kans even tot rust te 

komen (in een kleuterklas is de hele dag geluid      ) en eten de kinderen beter door. Op het einde van de 

lunch kijken we nog een filmpje, meestal passend bij het thema, seizoen of actualiteit.     
  
 
Buiten spelen  
De kinderen mogen ook spelen met de karren en materialen uit ‘het schuurtje’.  
  
Kleine kring en/of werkblad & vrij spelen  
Korte kring activiteit, werkblad of opdracht. Groep 1 en 2 zijn gesplitst. 1 groep bij leerkracht, de andere 
groep bij de stagiaire of onderwijsassistent. Daar waar mogelijk kunnen kinderen van groep 1 of 2 mee 
met de andere groep als dit beter aansluit.  
 

 groep 1 
Ontwikkelingsgebieden: 

groep 2 
Ontwikkelingsgebieden: 

maandag woordenschat/begrijpend luisteren beginnende geletterheid 

dinsdag Beginnende geletterdheid woordenschat/begrijpend luisteren 

woensdag tekenen/knutselen taal/schrijven 

donderdag rekenen tekenen/knutselen 
vrijdag taal/schrijven rekenen 

 
 

Lesmethodes  

➢ Thema projecten Wij werken gedurende een aantal weken in het zelfde thema. De 

projecten die we als leidraad gebruiken zijn van de Kleuteruniversiteit. Dit zijn projecten 

met lessuggesties in een thema op basis van prentenboeken. Verderop vind je een 

schema met de projecten voor dit schooljaar. Heb je leuke aankleding, een boek, een 

spel of iets anders wat past bij het thema dan maken we hier graag gebruik van!  

 

➢ Vrij spelen en ‘hoeken’ we maken de hele dag gebruik van 2 lokalen. Een lokaal met 

speelhoeken en een lokaal met tafeltjes om aan te werken en de kring. 

In ons hoekenlokaal zijn verschillende uitdagende hoeken/plekken ingericht om 

kinderen te stimuleren tot rijk spel. Verschillende ontwikkelingsgebieden komen hier 

spelenderwijs aanbod. We hebben onder andere een taal/schrijf hoek, leeshoek, 

rekenhoek, huishoek, bouwhoek, knutselhoek, zand/water tafel, lichttafel. En de wens om 

ook een timmerhoek en beweeghoek te ontwikkelen. Soms krijgen bestaande hoeken 

een nieuw jasje door aanpassingen te maken die bij het thema passen. Bij sommige 

thema’s zullen er nieuwe hoeken gecreëerd worden. Tijdens het ‘vrij spelen’ (zie rooster)  
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kunnen de kinderen in deze hoeken spelen. Maar ze kunnen ook kiezen voor werkjes uit 

de kast, constructiematerialen, verfbord/whiteboard, spelletjes op de tablet of digibord. 

 

 

➢ Rekenen groep 1-2: De methode Wizwijs hebben wij op de Bolster in groep 1 t/m 8. In 

groep 1-2 bestaat dit uit kaarten met kringactiviteiten en verwerking. De kleuters 

verkennen op een speelse manier rekenwiskundige onderwerpen. Het aanvankelijk 

rekenen komt daarbij compleet en gedegen aan bod. De leerlingen ontmoeten Wisse, 

het vertrouwde maatje dat altijd aanwezig is tijdens de rekenles. Ook is er Boefie Rups, 

die kinderen helpt bij het structureren en tellen. Ook maken we gebruik van de werkmap 

gecijferd bewustzijn. Ook hierin staan activiteiten die bijdragen aan de beginnende 

gecijferdheid.  

 

➢ Taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, fonemisch bewustzijn: Groep 1-2 krijgt 

in de kring les in eerdere genoemde ‘vakken’. Taal gaat vooral om mondelinge 

taalvaardigheid: vloeiend vertellen, gesprekken voeren, luisteren, mening uiten. 

Woordenschat gaat om de woordenschat uitbreiden en het woordgebruik in 

verschillende situaties. Beginnende geletterdheid gaat om: leesplezier, oriëntatie op 

boeken en verhalen, oriëntatie op geschreven taal en taalbeschouwing (praten over taal). 

Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' en bestaat 

onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom 

letters. 

 

➢ Gym We gymmen op maandag en donderdag in de speelzaal op school. De ene week 

staat het klimmen en klauteren met materialen centraal. De andere week doen we spel of 

dans. De gymschoenen hangen in tasje aan de kapstok. Bij slecht weer kunnen we ook 

gebruik maken van de speelzaal. Als de kinderen het warm hebben kunnen shirts of 

broeken/rokken uit tijdens de gymles.  

 

➢ Creatieve vakken: Enkele momenten in de week is er ruimte voor creatieve vakken. 

Hieronder vallen de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans. De 

meeste lessen sluiten aan bij het thema of seizoen.  

 

➢ Engels: We maken gebruik van de methode Groove Me. We proberen de onderwerpen 

van de lessen aan te laten sluiten bij het thema of seizoen.  

 

➢ Sociale emotionele ontwikkeling: Breinhelden & Gelukskoffer 

We gebruiken hiervoor de methode; breinhelden. Deze richt zich op executieve functies. 

Een ingewikkelde term voor de sturende of uitvoerende functies in je brein die zorgen 

dat je je gedachten en gedrag bewust kunt sturen. Deze hersenprocessen helpen je 

bijvoorbeeld om je impulsen onder controle te houden, je aandacht vast te houden of  
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om op tijd te komen. Deze functies bepalen in hoge mate je schoolsucces. Belangrijk dus 

om kinderen te leren hoe zij hun executieve functies kunnen herkennen en ontwikkelen.          

In de methode breinhelden spreken ze over breinkrachten die je kunt inzetten om je 

eigen gedrag te sturen. En ze relateren deze breinkrachten aan zaken die dicht bij de 

belevingswereld van kinderen liggen, waardoor executieve functies ineens erg 

toegankelijk zijn. Ook maken we gebruik van de methode ‘Gelukskoffer’. Kinderen 

werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontdekken hun eigen invloed op geluk. 7 

thema’s keren terug; wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, 

zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Onderzoek laat zien dat kinderen 

na de lessen een positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde sociale omgang hebben.  
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Planning thema’s 

 

wanneer welk thema 

week 36 t/m 38 
6 t/m 24 september 

Thema: Een nieuw schooljaar. 
Boek: ‘Het kleurenmonster gaat naar school’ 

week 39 t/m 42 
27 september t/m 29 oktober 

Thema: Beroepen  
Boek: ‘Later wordt ik… de beroepengids voor 
kleuters’ 
Dit is ook het thema van de 
kinderboekenweek. (6 t/m 15 oktober) 

week 44 en 45 
1 t/m 12 november 

Thema: De Gorgels 
boek: ‘De wereld van de Gorgels’ 

week 46 t/m 49 
15 november t/m 7 december 

Thema: Sinterklaas  
Boek: ‘spiekpietjes’ 

week 49 t/m 51 
8 t/m 24 december 

Thema: kerst 
Boek: ‘Rikki wil een kerstboom’.  

week 2 t/m 6 
10 januari t/m 11 februari 

Thema: sprookjes  
Boek: ‘Grootmoeders grote oren…’ 

week 7 en 8 
14 t/m 25 februari 

Thema: carnaval 
Boek: ‘Het is carnaval met Luuk en Lotje!’ 

week 10 t/m 13 
7 maart  t/m 1 april 

Thema: gezondheid en gevoelens 
Boek: ‘Ophelia’ 
week 11: week van de lentekriebels 

week 14 t/m 16 
4 t/m 22 april 

Thema: Lente & Pasen 
Boek: ‘Lotta en de Paashaas’.  

week 19 t/m 22 
9 mei t/m 3 juni 

Thema: boerderij 
Boek: Boer Boris en de olifant. 

week 23 t/m 25 
6 t/m 24 juni 

Thema: kleding* 
boek: kasper de kleermaker  
            Octo-onderbroek 

week 26 t/m 29 
27 juni t/m 22 juli 

Thema: sport* 
boek: ‘Wat een heerlijke sport!’ 

*Groep 1 t/m 8 werkt in week 23 t/m 27 ook in het thema kleding & sport. 

 

Bieb op school 
Elke maandagmiddag gaan wij met de klas naar de bieb in de school. De kinderen mogen dan 
2 boeken uitkiezen om thuis te lezen. De kinderen kunnen op elk gewenst moment in de week 
de boeken mee terug nemen naar school. Als de kinderen de boeken mee terug hebben 
genomen mogen ze op maandag weer nieuwe boeken uitkiezen. Wil je het boek langer dan 1  
week thuis houden, dan mag dat ook en kies je nog geen nieuwe boeken in de bieb. 
 

 

 

 

 



Infobulletin groep 1-2 schooljaar 2021-2022 juf Nonke en juf Leonie 
 

 

 

Datamuur 

Samen met de kinderen zullen we door middel van een datamuur de doelstellingen van de 

komende periode duidelijk proberen te maken. Dit, zodat de kinderen kunnen zien waar we de 

komende weken aan werken en wat we willen bereiken. We willen de kinderen meer betrekken 

in het eigen leerproces.  

 

Verjaardagen kinderen 

De verjaardagen van de kinderen worden uitgebreid gevierd in de groep. De leerkracht zal 

vooraf contact opnemen om de datum af te stemmen. We vieren de verjaardagen om 8.30 uur 

zodat de ouders hierbij, indien gewenst, aanwezig kunnen zijn. De kinderen mogen een 

traktatie meenemen om uit te delen.  

 

Verjaardagen ouders 

De kinderen maken een leuke attentie voor de jarige ouders. Deze planning houden we zelf bij. 

Wanneer de kinderen iets voor andere familieleden willen maken kunnen ze dit tijdens het vrij 

spelen doen. Dit is op eigen initiatief van het kind.  

 

Verjaardagen leerkrachten 

Juf Leonie is op zondag 26 september jarig en viert dit op woensdag 29 september in de klas.  

Juf Nonke is jarig op maandag 31 januari en viert dit op dezelfde dag. We hebben dan de hele 

dag een feestprogramma. De klassenouders zullen contact met alle ouders opnemen via de 

whatsapp groep om een gezamenlijk cadeautje te regelen.  

 

Oudste kleuterdag 

Op vrijdag 8 juli vieren we de oudste kleuterdag. Dan nemen we ‘afscheid’ van groep 2 die na 

de vakantie door zal stromen naar groep 3. De overgang van kleuter naar groep 3 waarbij ze 

gaan leren lezen, vinden wij een mijlpaal en dus reden voor een feestje! We maken dan een 

route door Sambeek waarbij we een spelletje spelen bij een aantal kinderen van groep 2. Het is 

gebruikelijk dat de ouders van groep 2 deze dag mee organiseren samen met de 

klassenouders en juf Nonke. Die dag kunnen we veel ouderhulp gebruiken, ook van de ouders 

van de groep 1 leerlingen dus zet hem vast in de agenda!  

 

Klassenuitje 

Aan het begin van het schooljaar hebben we met de hele school bosdag (vrijdag 24 

september). Later in het jaar hebben alle klassen apart een klassenuitje. Het klassenuitje wordt 

door juf Leonie en de groepsouders georganiseerd. Maar natuurlijk is het fijn als we op jullie 

hulp kunnen rekenen voor het rijden en begeleiden deze dag. Het klassenuitje is dit jaar op 

woensdag 11 mei.  
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Poetsen materialen 

Als we dan toch de agenda bij de hand hebben…. Op vrijdag 15 juli krijgen alle kinderen een 

tas met speelgoed/ontwikkelingsmateriaal mee naar huis. In een kleuterklas is ontzettend veel 

materiaal, het is fijn als dit na een jaar gebruik weer schoongemaakt wordt. Zodat het fris en 

schoon is voor het nieuwe schooljaar. Dit is voor ons alleen niet te doen om allemaal schoon te 

maken dus vragen we ook hierbij jullie hulp. Jullie kunnen de materialen (samen met de 

kinderen) in het weekend schoonmaken en op maandag weer mee terug geven! In de laatste 

schoolweek poetsen we samen met de kinderen ook wat materialen/speelgoed. We zullen ook  

een moment organiseren waarop we een aantal ouders vragen om mee te helpen het meubilair 

in de klas te poetsen. Deze datum geven we t.z.t. door.  

 

Kleuterperiode 

De duur van de kleuterperiode is voor alle kinderen verschillend. Dit heeft natuurlijk onder 

andere te maken met de geboortedatum. Kinderen die na de zomervakantie (tot 1 oktober) 

starten in groep 1, doorlopen 1 schooljaar groep 1 en 1 schooljaar groep 2. Kinderen die 

starten vanaf 1 januari zijn instromers (groep 0, maar wij benoemen ze als groep 1) en starten 

na de zomervakantie (in principe) weer in groep 1. Bij kinderen die tussen 1 oktober en 31 

december jarig zijn wordt overlegd of zij het nieuwe schooljaar starten in groep 1 of groep 2. 

We overleggen hierover met de ouders. We kijken hierbij naar de ontwikkeling en welbevinden 

van het kind. We kijken bij ieder kind wat het beste past.  

 

  
 
 
 
 


