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Praktische zaken groep 1 en 2   
 

 

 

Algemene zaken die gelden voor groep 1 en 2:  

• Leerlingen van groep 1 en 2 mogen tot de buitendeur van de kleuteringang gebracht worden. 
Ze gaan zelfstandig naar binnen, waar een juf aanwezig is om ze op te vangen.  

• Belangrijke informatie  wordt verzonden via Social Schools. 

• We vieren de verjaardag van de kinderen, waarbij het kind mag trakteren op een verpakte 
traktatie. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Het feest duurt ruim een half uur. 

• Elke maand is er op een vrijdag een speciale activiteit (eigen speelgoed,  
poppenkastvoorstelling). Zodra het mag/kan laten we de gezelschapsspelletjes met hulp van 
ouders weer doorgaan. Deze data staan vermeld in de agenda op Social Schools. 

• Leerlingen die na schooltijd naar de Torenkamer of Ekiwoek gaan, worden uit de klas 
gehaald. Wijzigingen ook graag doorgeven aan de leerkracht. 

• Ons themafeest is op 17-09-2021 en vindt plaats in en om de school. Het thema is piraten en 
iedereen mag verkleed komen. 

• Tijdens enkele weken in februari-maart 2021 wordt er gewerkt aan een project. 

• Ouders mogen bij de maandsluiting van hun kind aanwezig zijn (aanvang 13.00 uur). Data: 

Vlindertuin 26-11-2021, Konijnenhol 25-03-2022 en Poezenmand 26-11-2021. 

• Cultuurmenu: Eind oktober, begin november volgen we de theaterlessen over 

“Toneelpuzzels”. 

 
Wie waar wanneer: 
 

Groep  Vlindertuin 
1a en 2a 

Konijnenhol 
1b en 2b 

Poezenmand 
1c en 2c 

Maandag Annet Alet Janka 

Dinsdag Anita Alet Janka 

Woensdag Anita Alet Janka 

Donderdag Annet Anita Janka 

Vrijdag Annet Alet Janka 

 
Op woensdag begeleidt juf Nita de levelspelkinderen en op donderdag is juf Marjon aanwezig voor 
leerlingen die extra zorg behoeven. 
 
Klassenouder:  

• Konijnenhol: Willemijn Katerbarg 

• Vlindertuin: Nikkie Klaibeda 

• Poezenmand: Carla Arjaans 
 
Dagindeling en wat doen we? 

• Kring: dag, datum, maand en seizoen benoemen/ de dagindeling, muziek, taal en 
rekenactiviteiten, sociaal-emotionele methode Goed Gedaan, uitleg van opdrachten voor de 
werkjes. 

• Werkles: knutselen, ontwikkelingsmaterialen behorende bij de methode Onderbouwd, 
spelen in hoeken, constructiematerialen in de hal, winkeltje, timmertafel, water-en 
zandtafel. 

Memo 
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• Fruit eten en water drinken: (educatief filmpje op het digibord, prentenboek lezen of 
voorlezen). 

• Buitenspel of een gym/spelles in het speellokaal (groot kleutergym, spelles, circuit, 
fantasieles, klein kleutergym). 

• Lunch + buitenspel 

• Spelen en werken of kringactiviteit 

• Buitenspel 
 

  
Beroep op ouders: 

• Hulp bij gezelschapsspelletjes 

• In elkaar knutselen van lampions (datum in overleg) 

• Luizenpluizen (zie kalender Social Schools)) 

• Kerstdoe-ochtend (zie kalender Social Schools) 

• Vervoer bij uitstapjes 
 
 


