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Informatiebrief groep 1-2-3 
 
 
Voor u ligt de informatiebrief van groep 1-2-3. In de schoolgids vindt u 
informatie over onze school. In deze informatiebrief leest u aanvullende 
informatie over de groep van uw kind.  
 
 
Algemene informatie 
 

- Kennismaking 
Kinderen die 4 jaar worden krijgen de gelegenheid om vijf dagdelen te komen proefdraaien. De betreffende 
dagdelen kunt u met de leerkracht afspreken. De kinderen komen de hele dag proefdraaien (tot 14.10u) of een 
halve dag (tot 12.00u). Dit in overleg met de groepsleerkracht. Vanaf 4 jaar is uw kind dagelijks welkom. 

 
- Kinderen brengen en halen 

Om 8.30 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen binnenkomen. 8.35 uur gaat de zoemer en verwachten 
we dat alle kinderen naar binnen gaan. De kinderen worden door de ouders tot de ingang van het schoolgebouw 
gebracht. Neem even de tijd voor uw kind en neem dan kort afscheid. Wanneer om 8:40 de laatste zoemer gaat, 
gaan we starten met de les. Van ouders verwachten we dat zij hun kind stimuleren zelfstandig naar binnen te 
gaan. Na schooltijd wachten de ouders voor het schoolgebouw op de kinderen. De leerkrachten van de groepen 
1-2-3 komen samen met de groep naar buiten. Geef altijd door aan de leerkracht wanneer het kind door iemand 
anders wordt opgehaald of naar de BSO gaat. 

 
- Dagindeling 

Wanneer de kinderen binnenkomen, zetten zij hun fruit/drinken/lunch in de daarvoor bestemde kratten.  
De dag wordt gezamenlijk gestart vanuit de kring. Na de dagopening, waar aandacht is om elkaar te begroeten, 
iets te vertellen, de kalender en de dagindeling te bespreken, volgt er een taalactiviteit. Dat kan een verhaal, 
lied/rijmversje of een specifieke taaloefening zijn (b.v. woordenschat, kritisch of begrijpend luisteren, klank en 
rijm, beginnende geletterdheid).  
Na de kringactiviteit is het tijd voor de werkles; De kinderen uit groep 1-2 kiezen via een planbord hun opdracht 
in de werkhoeken.  We hebben een creatieve-, taal-, reken-, constructieve/motorische-, computer-, boeken- en 
een bouwhoek. In deze hoeken kunnen de kinderen spelenderwijs ontdekkend leren, oefenen, herhalen, 
samenwerken, zelfstandig werken en een uitdaging aangaan. De kinderen ruimen na het werk zelfstandig hun 
gebruikte spullen op. 
Dan is het tijd voor een fruitpauze en buitenspel. Alleen bij erg slecht weer spelen we in de kleine gymzaal. 
Daarna wordt de ochtend in de kleine kring afgesloten met een verhaal of spel, dat kan een voorbereiding zijn 
op een komende activiteit, of juist een herhaalactiviteit om het geleerde beter te onthouden. 
Alle kinderen lunchen op school. Daarvoor brengen zij brood, fruit/groente en drinken mee. Als school pleiten we 
voor een gezonde lunch. Het drinken voor de lunch wordt in de koelkast bewaard.  
Het handigste is dat het drinken in een (goed sluitende) beker zit en het brood in een afgesloten bakje, voorzien 
van een naam. Geef uw kind mee wat ze normaal thuis in 15/20 minuten ook op kunnen. De lunch is een echt 
rustmoment, waarbij kinderen zich kunnen ontspannen en weer opladen. Aansluitend spelen we buiten  (of 
binnen). 
De middagkring besteden we aan reken- en wereld oriënterende activiteiten. Daarna is het tijd voor de 
speelhoeken, zoals de huishoek, constructie- en bouwhoeken, creatieve hoeken (klei, schilder- en tekenen), 
zand/watertafel, boeken- en vertelhoek, winkeltje etc.). In deze hoeken staat meer de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, belevingswereld, spelontwikkeling en communicatieve vaardigheden centraal.  
We werken altijd vanuit een thema, een context die de kinderen aanspreekt, uitdaagt en hun wereldbeeld 
verbreed. We sluiten de dag weer af in de kring en lopen samen naar buiten. 

 
- Onderwijstijd groep 1-2 

  8.40 -   9.15 uur  dagopening en kringactiviteit 
  9.15 - 10.15 uur  werkles 
10.15 - 10.45 uur  fruitpauze en voorlezen 
10.45 - 11.30 uur  bewegen, buiten of binnen 
11.30 - 12.00 uur  activiteit in de kleine kring 
12.00 - 12.30 uur  lunch 
12.30 - 13.00 uur  bewegen, buiten of binnen 
13.00 - 13.20 uur  kringactiviteit 
13.20 - 14.00 uur  werkles vrije keus 
14.00 - 14.10 uur  dagafsluiting 
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- Onderwijstijd groep 3 

  8.40 -   9.15 uur  dagopening en kringactiviteit 
  9.15 - 10.15 uur  taal- en schrijfles 
10.15 - 10.30 uur  fruitpauze en voorlezen 
10.30 - 11.00 uur  bewegen, buiten of binnen 
11.00 - 12.00 uur  rekenen 
12.00 - 12.30 uur  lunch 
12.30 - 13.00 uur  bewegen, buiten of binnen 
13.00 - 13.20 uur  kringactiviteit 
13.20 - 14.00 uur  spelcircuit of knutselen of extra lees/rekenopdrachten 
14.00 - 14.10 uur  dagafsluiting 
 
 

- Zelfstandigheid 
Op school wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheidbevordering van de kinderen, o.a. (zelf) ritsen en 
knopen dicht maken en veters leren strikken. We verwachten dat de kinderen zichzelf kunnen aan- en uitkleden 
(bij gymlessen) en zelfstandig naar het toilet kunnen en na toiletgebruik hun handen wassen. Leer jongens zittend 
plassen i.v.m. de hygiëne. En natuurlijk leren verantwoordelijkheid te dragen voor materiaal, opruimen, nakomen 
van afspraken en zorg voor elkaar. 
 
- Ouderhulp 

We kunnen niet zonder uw hulp. Daarom vragen we alle ouders om in te tekenen voor ouderhulp op school. We 
vragen bijvoorbeeld hulp bij activiteiten en uitstapjes, materialen voor een thema, maar ook voor kleine reparaties 
en onderhoud in en om school. Tijdens een informatiemoment hangen lijsten in de gang waarop u zich kunt 
inschrijven.  
 
- Lezen en voorlezen 

Als school willen we het lezen en voorlezen stimuleren. Dat doen we op school, maar ook thuis kunt u daaraan 
bijdragen. 
Voorlezen is erg belangrijk omdat: 
• Leesplezier wordt bevorderd 
• Woordenschat wordt bevorderd 
• Kinderen komen in aanraking met personages, culturen, gebeurtenissen en gevoelens 
• Bevordert de fantasie 
• Bevordert een goede luisterhouding 
• Bevordert het begrijpend luisteren/lezen 
 

 
Groep 1-2 
 
Voor ons onderwijs gebruiken we de methoden Schatkist, Kleuteruniversiteit, IPC, Rekenplein en Met sprongen 
vooruit als bronnenboeken. We gaan uit van de leerlijnen en de doelen.  
 
IPC staat voor International Primary Curriculum. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken 
ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren 
zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. 
Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij essentieel. De volgende thema’s komen dit 
schooljaar aan bod: 

o Zo spelen wij 
o Energie Challenge, over duurzaamheid + milieu 
o Herfst; speuren en verzamelen 
o Sint     (aan tafel) 
o Kerst   (aan tafel) 
o Brrr wat is het koud 
o Welkom in het poppentheater 
o Carnaval  
o Welkom op de wereld (+Lentekriebels) 
o Keuze thema 
o Vakantie 
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Gymnastiek 
Voor jonge kinderen is spel en bewegen noodzaak voor een goede ontwikkeling, daarom staat dit iedere dag 
ruim ingeroosterd. Er is aanbod binnen in de gymzaal of buiten (speelplaats/speeltuin/park.).  
In de gymzaal kunnen we de lessen onderverdelen in vrij of geleid spel met klim- en klautermateriaal, in spelen 
met hanteerbaar materiaal (zoals ballen, hoepels of pittenzakjes) en in spellessen (waarbij we bijv. kring- en 
tikspelletjes spelen). Op de speelplaats is er meestal een vrije keuze: spel met karren, spel met klein materiaal 
zoals stoepkrijt, bal, touwen, paardentuigjes en spelen in de zandbak. 

 
De kinderen krijgen 1 x per week, op de vrijdag, gymles van een vakleerkracht in de grote gymzaal naast onze 
school. De kinderen nemen aan het begin van het schooljaar gymschoenen (met lichte zool en voorzien van 
naam) mee naar school. Deze blijven gedurende het schooljaar op school. De gymschoen moet goed aansluiten 
aan de voet en een stevige sluiting hebben, zoals veters of klittenband. Op de vrijdag nemen de kinderen een T-
shirt en een gymbroekje mee. Omdat ze zich op school omkleden is het prettig dat de kinderen op deze dag 
makkelijke kleding aan hebben. 
 
Diversen  
Elke week besteden we ook aandacht aan dramatische expressie, dans, muziek en Fides (een programma voor de 
sociaalemotionele ontwikkeling). We bieden verkeer aan door middel van een thema of verkeersactiviteit.  
We houden regelmatig bijzondere uurtjes. Tijdens dat uur spelen we bv. gezelschapsspelletjes óf spelen de 
kinderen met materiaal dat ze van thuis meenemen of geven de kinderen een presentatie (wanneer dat is 
berichten we via Parro). Ook kijken we naar diverse uitzendingen van o.a. schooltelevisie. 

 
Fides 
'Fides' betekent 'vertrouwen', vertrouwen in jezelf. De Fides-methodiek geeft via praktische en zichtbare manieren 
inzicht in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat kinderen via sociale vaardigheden zichzelf leren (bij) te sturen. 
Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse "symbolen". De 
symbolen die gebruikt worden in groep 1-2-3 zijn de ballon (wees jezelf), de sleutelbos (oplossingen leren 
zoeken), de matroeska’s (jezelf kunnen uitspreken en empathie ontwikkelen) en de domino (je eigen mening 
durven geven en niet automatisch achter de groep aanlopen). 
 
Observeren 
De ontwikkeling van de kinderen volgen we zorgvuldig. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem KIJK! Dit 
wordt besproken tijdens een ouder/rapportgesprek. Verder nemen we vanaf groep 2 een dyslexie signaallijst af. 
Daarnaast wordt er een kijkwijzer door school en thuis ingevuld over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 
kind. Deze wordt tijdens de eerste oudergesprekken gebruikt als leidraad voor het gesprek. De kinderen 
ontvangen 2x per jaar een rapportje waarbij gekeken wordt waar kinderen staan in hun ontwikkeling. 

 
 

Groep 3: 
 
 
Spullen mee naar huis 
Zowel voor rekenen, schrijven en taal zullen de kinderen regelmatig een werkboekje of werkbladen mee naar huis 
krijgen. “Geen fout” op de bladen wil niet zeggen dat het kind alles beheerst. Maar andersom fouten maken mag! 
Op de bladen vindt u geen beoordeling, het is oefenstof.  
 
Vakken en methoden 

 

- Lezen/Taal  
De taal- en leesles is dagelijks opgebouwd met 20 minuten duidelijke basisinstructie, 20 minuten verwerking met 
behulp van een dagtaak en tot slot 15 minuten (spelend) inoefenen van de leerstof. 
 
We werken in groep 3 met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ en Pennenstreken. 
Kenmerken van deze leesmethode zijn: 
- De methode is realistisch, d.w.z. ze staat dicht bij de wereld van het kind. Er komen situaties uit het dagelijks 

leven in voor en ieder thema wordt met een verhaal geopend. 
- De methode komt tegemoet aan het eigen initiatief van het kind. De kinderen worden al heel snel 

gestimuleerd om met de aangeleerde letters nieuwe woorden te maken. 
- Kinderen kunnen op eigen niveau werken. 
- Er wordt met pictogrammen gewerkt, zodat kinderen snel zelf weten wat ze moeten doen. 
- Er wordt veel herhaling geboden. 
- Vanaf het begin worden zinnen en teksten aangeboden en is er aandacht voor begrijpend lezen. 
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- Woordenschat is geïntegreerd in de methode. 
- Spelling, lezen en schrijven gaan hand in hand. 

 
Het lezen neemt op onze school een belangrijke plaats in, doordat het de basis vormt voor bijna alle 
vakgebieden. Daarom proberen we de kinderen het plezier aan het lezen van boeken bij te brengen. Op allerlei 
manieren promoten we het lezen bij de kinderen. Leren lezen is een technisch proces. Het stopt dan ook niet 
zodra kinderen naar huis gaan.  
 

- Thuis lezen 
Het is belangrijk voor alle kinderen om thuis goed en consequent te oefenen met lezen.  
De kinderen krijgen aan het begin van elke nieuwe kern leesbladen met oefenrijtjes en tips (zoemend lezen; 
mmmmaaaaaannnnn) mee naar huis. Het is erg belangrijk dat uw kind lezen vooral leuk blijft vinden! Van school 
en bij de bibliotheek kunt u eenvoudige leesboekjes lenen. Met het lezen van boekjes kunt u al snel starten. In de 
eerste leesboekjes gaat het vaak om maar enkele woorden met plaatjes erbij die de kinderen snel herkennen.  
 
We vragen daarom van u dat u uw kind(eren) daarbij helpt (oefent) en daarin stimuleert door ze bijvoorbeeld 
geregeld een leuk, spannend en/of informatief boek te laten (voor)lezen. Kinderen vinden het ook nog steeds fijn 
als ouders voorlezen. 

  

- Rekenen 
Voor de rekenlessen werken we met de methode Pluspunt 4. Deze methode biedt basislessen aan op papier en 
digitale oefensoftware. Door samen te oefenen met concreet materiaal proberen we de leerstof inzichtelijk en 
betekenisvol te maken. Door herhaling en oefenstof komt het kind tot beheersing. 
De leerdoelen in deze groep zijn: 

• Kennen van de getallen t/m 100. 

• Splitsen van getallen t/m 20.  

• Met sprongen van 2, 5 of 10 t/m 100. 

• Optellen en aftellen t/m 20.  

• Automatiseren en handig rekenen. 

• Hele en halve uren op de klok en de kalender 

• Meten.  

• Geld, kunnen betalen en teruggeven. 
 

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen, het gaat ook om het kunnen toepassen van deze rekenkennis in 
dagelijkse situaties. De kinderen leren over: wat wordt er gevraagd, wat ga ik uitrekenen, welke som hoort daarbij 
en wat betekenen de getallen. Daarna wordt de som pas uitgerekend en wordt er gekeken of de oplossing past 
bij het oorspronkelijke rekenprobleem. Er is volop aandacht voor wiskundig denken, de 21-eeuwse vaardigheden 
en de kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces. 

 
- Schrijven 

We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. 
Vanaf de eerste dag besteden we tijd aan het schrijven van de aangeleerde letters. We starten meteen met de 
schrijfletters. Belangrijk bij het schrijven is de potloodgreep.  
  
De zithouding is ook belangrijk. Wij letten op het volgende: 

• voeten naast elkaar op de grond 

• rug tegen de leuning 

• onderarm op de tafel 

• hoofd niet te dicht bij het papier 

• juiste pengreep 
 

Schrijfmaterialen krijgen de kinderen van school. Het is niet de bedoeling eigen materialen mee te brengen tenzij 
er hulpmaterialen nodig zijn op advies van een fysio- of ergotherapeut. Wij vullen materialen aan als ze op zijn. 
Als uw kind materiaal van school kwijtraakt of opzettelijk stuk maakt, dan wordt dit door school vervangen. Er 
wordt in dit geval een geldelijke bijdrage gevraagd. 

 
In groep 3 geven de kinderen presentatie door middel van een ik-spreekbeurt. Ook geven ze indien mogelijk een 
boekenkring. 
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Werkvormen 
 

- Coöperatief leren 
Coöperatief leren is groepswerk waarbij kinderen samen werken en leren. Kinderen krijgen per leerjaar een aantal 
coöperatieve werkvormen aangeleerd. Hiermee wordt de leerstof op een effectieve manier verwerkt. Bij 
coöperatief leren hoort een aantal groepsregels/-afspraken. 
Coöperatief leren: 

• Versterkt en stimuleert sociale en communicatieve vaardigheden 
• Maakt leerlingen meer zelfverantwoordelijk 
• Maakt de lessen interactiever en afwisselender 
• Geeft een positief effect op de leerresultaten 

 
In iedere bouw werken we met werkvormen die de samenwerkingsvaardigheden van die leeftijdsgroep 
stimuleren. Voor kinderen is het werken op een coöperatieve manier leuk. Ze leren van elkaar en ieder wordt op 
zijn of haar eigen niveau gewaardeerd. Je wordt gewaardeerd om wat je inbrengt (jouw bijdrage) en om wat je 
meebrengt (wie je bent). Kinderen leren elkaar beter kennen, beter begrijpen. Daardoor wordt de sociale binding 
vergroot. Werkvormen die erop gericht zijn de onderlinge band in een team van vier kinderen te bevorderen 
noemen we teambouwers. Activiteiten die gericht zijn op de hele groep noemen we klasbouwers. 
 

- Zelfstandig werken 
Kinderen kunnen na een instructie zelf aan de slag met het maken, oefenen en herhalen van de leerstof. Daarbij 
kunnen zij plannen in welke volgorde zij hun taken gaan maken, verdelen hun werk en leren inschatten hoe met 
hun werktijd om te gaan. 
 

- Maatjeswerk 
Veel taken zijn geschikt om samen met een maatje te oefenen. Zo leren de kinderen samenwerken, overleggen, 
redeneren, elkaar helpen en corrigeren. 
 
- Chrome-books 

Kinderen van groep 3 hebben een eigen chromebook waarop zij werken met de programma’s die horen bij de 
methode ‘Veilig Leren Lezen en Pluspunt. De kinderen leren daarbij om verantwoordelijk om te gaan met hun 
eigen materialen. De kinderen van groep 1-2 werken tijdens de werkles geregeld op een I-pad met educatieve 
software.  
 
Toetsen groep 3 
 

Bij de methode ‘Veilig leren lezen’ en Pluspunt 4 hoort een uitgebreid toets- en leerlingvolgsysteem, waarbinnen 
we de vorderingen van de kinderen nauwkeurig kunnen volgen en vastleggen. Na elke kern wordt er een toets 
afgenomen om te kijken of de aangeleerde woorden en letters worden beheerst. U krijgt na elke kern (van Veilig 
Leren Lezen) een overzicht met de vorderingen. De methodetoetsen worden gebruikt voor de beoordeling op het 
rapport. 
 

- Methode-gebonden toetsen 
Deze toetsen worden na een blok of kern afgenomen. Dit gebeurt bij verschillende vakken, binnen de methode 
van het betreffende vak. 
 

- Cito-toetsen (niet methode gebonden toetsen) 
Deze worden afgenomen in januari en juni en toetsen (volgen de ontwikkeling) van bepaalde vakgebieden los 
van de methodes. 
 

 

Overige afspraken 
 
Verjaardagen 
De verjaardagen van de kinderen worden meestal gevierd van 13:30 tot 14:10. Het vieren van een verjaardag gaat 
volgens traditie met een kroon, taart, liedjes en een traktatie voor de kinderen. We vragen u te zorgen voor een 
gezonde traktatie. Vraag even bij de leerkracht na of u rekening moet houden met kinderen die bijvoorbeeld een 
allergie hebben. Ouders mogen bij het feest aanwezig zijn. Er mogen foto’s worden gemaakt met daarop alleen 
uw eigen kind, maar om privacy-redenen mogen er geen filmopnamen worden gemaakt. 
 
 

Meebrengen spullen 
Kinderen mogen van thuis geen spullen mee naar school brengen. Ze kunnen het kwijtraken en het leidt af van 
hun werk. Er zijn een aantal uitzonderingen: 

• Medailles en/of diploma’s van sportactiviteiten  

• Zelfgemaakte knutselwerkjes zijn wel welkom 

• Spullen voor de lettertafel of passend bij betreffend thema 
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Als er specifieke dingen nodig zijn bij de lessen, dan zal dat via de Parro app gevraagd worden. Ook informatie 
over de thema’s leest u in de Parro- app. Als u regelmatig de app leest, dan blijft u op de hoogte wat er in de 
groep speelt. 

 
Communicatie school en ouders 
De dagelijkse communicatie van de school naar ouders gaat via de Parro-app. Berichten kunnen van maandag 
t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur worden verstuurd. Bij dringende berichten kunt u ons tijdens schooldagen 
tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch bereiken op nummer; 0485-382270. Ziekmeldingen voor 8.30 uur ‘s morgens 
via de Parro-app. Op de website staat veel informatie over onze school (informatiebulletin, schoolgids, jaarplan en 
jaarkalender). Ook diverse beleidsdocumenten zijn hier terug te vinden. Verlofaanvragen gaan via de website.  
 

 
Bezoek tandarts/huisarts 
Wij verzoeken u bezoek aan huisarts, tandarts, logopedie of andere therapie zoveel mogelijk ná schooltijd te 
plannen. Mocht u een afspraak hebben onder schooltijd, dan moeten de kinderen altijd in de groep opgehaald 
worden. We laten de kinderen niet buiten wachten. Geef een bezoek aan tandarts of dokter onder schooltijd door 
aan de groepsleerkracht, dit kan via de Parro-app. 
 
Bovenstaande informatie is algemeen van aard en kan dus tijdelijk anders zijn dan hierboven beschreven staat. 
We zullen u zoveel mogelijk blijven informeren via de Parro-app. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken met de 
leerkracht, dan kunt u hiervoor altijd de leerkracht aanspreken of een afspraak maken. 
  
Wij hopen u te mogen begroeten op de informatieavond, donderdag 15 september a.s. 
 
Roos Jansen en Tamara Jansen, leerkrachten groepen 1-2-3 
Kira Deckers, onderwijsassistent  
 
 
 


