
Informatie groep 1-2-3 
 

Juf 

Op maandag tot en met donderdag is juf Ingrid aanwezig. 

Op vrijdag krijgt groep 3 samen met groep 4-5 les van juf Margriet. 

 

Schooltijden 

Groep 1-2-3 gaat op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 

13.00 uur tot 15.00 uur naar school. Op de woensdag is dit van 8.30 uur tot 12.15 uur. 

Op vrijdag zijn de leerlingen van groep 1-2 vrij, de leerlingen van groep 3 gaan van 8.30 uur 

tot 12.00 uur naar school en zijn de middag vrij. 

De kinderen van groep 1-2 zijn ‘s ochtends vanaf 8.15 uur welkom in de klas en ‘s middags 

mogen zij nog even buiten spelen tot we om ongeveer 12.55 uur gezamenlijk naar binnen 

gaan. 

De kinderen van groep 3 spelen zowel ‘s ochtends als ‘s middags op het plein tot de bel gaat. 

 

Wendagen 

Voordat uw kind 4 wordt, mag hij/zij wennen. Dit zijn 4 ochtenden (vastgesteld in 

overleg), verdeeld over 2 weken. 

 

Start van de lessen 

Bij binnenkomst staat de leerkracht bij de deur om alle kinderen een hand te geven en 

een goedemorgen te wensen. 

Op maandagochtend starten we in de boekenkring, u kunt uw kind nog even gezellig 

voorlezen. De andere ochtenden ligt er een werkje voor uw kind klaar. U mag uw kind 

hierbij begeleiden. 

schrijfletter Op donderdagmiddag kunt u uw kind helpen met zich alvast omkleden 

voor de gymles. 

 

Wat we leren 

Groep 1-2 

We werken via leerlingvolgsysteem Kijk! en de methode Kleuterplein. 

Via Kijk! wordt er aan de doelen gewerkt. Deze worden gekoppeld aan de thema’s en 

lessen van Kleuterplein, waarbij spelenderwijs alle vakken aan bod (rekenen, taal, 

schrijven, creatief, enz) komen. 

Zowel in de kring als tijdens de werklessen zijn we met het thema en de leerdoelen van 

die week bezig. 

Tijdens de werklessen hebben we werkjes van Kleuterplein, werkjes die aansluiten bij 

de leerdoelen, we werken met de spellen uit de kast of aan ons portfolio. 

Dan zijn er ook nog de hoeken: bouwhoek, themahoek/huishoek, leeshoek, rekenhoek, 

verfbord, krijtbord, enz. Hierin hebben we ’s ochtends soms opdrachten (zoals: breng het 



kind naar bed en lees hem voor of: bouw een huis met meerdere verdiepingen) en ’s 

middags mag er vrij gespeeld worden in de hoeken. 

Voor thema’s wordt regelmatig gevraagd om spullen van thuis mee te nemen. Dit om de 

kinderen zo goed mogelijk betrokken te krijgen bij het thema en hierdoor een hogere 

leeropbrengst te creëren.  

Bijna wekelijks hebben we een letter van de week. Dan mogen de kinderen spullen voor de 

lettermuur meenemen. 

Groep 2 heeft 3 werkboekjes, ter voorbereiding op groep 3: “Ik kan het zelf” (rekenen en 

taal), “Pluspunt” (rekenen) en “Pennenstreken” (schrijven). 

Groep 1 doet sommige onderdelen van het schrijven mee. 

 

Groep 3 

Wat een leuk jaar voor groep 3! 

Zij kennen nu al best wel veel letters en kunnen al een paar korte woordjes lezen, maar aan 

het einde van dit schooljaar kennen ze alle letters en kunnen ze al vloeiend teksten lezen!!! 

Hiervoor maken we gebruik van de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen (VLL): Kim-versie. 

Hierin zit technisch en begrijpend lezen, spelling en woordenschat verwerkt. 

Aan het begin van elke kern krijgen de leerlingen een ouderbrief met informatie mee. 

Ook zullen de kinderen al een beetje huiswerk krijgen: een leesboekje en een 

Veilig&Vlot-boekje om samen uit te lezen (de leerkracht zal voor het V&V-boekje op 

Klasbord de blz.’s noemen die de kinderen kunnen oefenen). Door elke dag zo’n 10 minuten 

met uw kind te lezen, worden de letters nog beter geautomatiseerd en zal het lezen steeds 

makkelijker worden! 

En natuurlijk gaan we ook rekenen. We zullen in het begin veel met getalbegrip bezig zijn en 

zullen ook veel gaan automatiseren. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen vlot + 

en - sommen tot 20 uit kunnen rekenen, springen op de getallenlijn, ze kunnen al herhaald 

optellen, beheersen het begin van klokkijken, ze hebben inzicht in de getallen tot 50 en nog 

veel meer! 

Samen met groep 1-2 zullen we de creatieve vakken, Kwink (sociaal-emotionele methode), 

Engels en verkeer gaan doen en natuurlijk maken we ook nog gebruik van de hoeken. 

Met groep 4 en juf Margriet gaan ze aan de slag met Naut, Meander, Brandaan - de 

methode wereldoriëntatie. 

 

Bij ziekte 

Mocht uw kind ziek zijn, meld dit dan voor 8.15 uur aan school. 

 

Kapstokken 

In het halletje zijn kapstokken voor ieder kind. De naam van uw kind staat op de kapstok. 

Het is raadzaam om een luizencape aan te schaffen. Dit kan op school voor €4,- per stuk. 

De gymtassen en luizencapes worden aan de kapstokken gehangen. 

 

 



Eten en drinken 

Het eten en drinken wordt op de tafel in de hal neergezet bij binnenkomst. Om 10.15 gaan 

wij met de kinderen eten en drinken. Alle dagen zijn op school groente- en fruitdagen. De 

leerlingen hebben ongeveer 10 minuten de tijd om te eten en drinken. Wij willen u daarom 

vragen niet te veel mee te geven aan uw kind.  

 

Overblijven 

Wanneer uw kind moet overblijven, dan kunt u dat  op de lijst invullen die op het prikbord 

hangt. 

 

Afspraken onder schooltijd 

Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd naar de tandarts, huisarts, logopedist enzovoort 

moet. Het liefst hebben wij dat u dit zoveel mogelijk na schooltijd plant, maar wij weten dat 

dit niet altijd mogelijk is.  

 

Gym 

Op maandagmiddag en donderdagmiddag is er gym. 

Op maandag wordt er buiten gegymd, hiervoor hoeft dus niet omgekleed te worden. 

Op donderdag wordt er binnen gegymd. De leerlingen krijgen een gymtas van school. Het 

dragen van gymschoenen is verplicht. 

De gymtas met gymkleding gaat elke keer mee naar huis. 

De gymschoenen (graag met naam!) mogen in de luizenzak op school blijven. Mocht het 

slecht weer zijn, dan kunnen we in de gymzaal spelen. 

 

Bibliotheek 

We werken ook dit jaar weer met Leespret. De leerlingen mogen één keer in de drie weken 

een Leespret-boek lenen met daarbij een werkblad. Om onduidelijkheden en zoekraken te 

voorkomen moet het boek vervoerd worden in een tas met daarop de naam van de leerling. 

 

Verjaardag 

Is uw kind jarig, dan mag er natuurlijk getrakteerd worden. Dit doen we om 10.15 uur. U 

mag daarbij aanwezig zijn. Denk aan gezonde traktaties! Het kan zijn dat de broodtrommel 

niet leeg gaat die dag, omdat uw kind al voldoende had aan de traktatie. 

 

Verjaardagen familie 

Voor de verjaardag van papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s kan door groep 

1-2 op school een mooie tekening gemaakt worden. Vult u de verjaardagen in op de 

kalender op het prikbord? 

 

 

 

 



Naar huis 

Als de school uit is loopt groep 1-2 gezamenlijk naar buiten. Groep 3 mag zelfstandig naar 

buiten. De juf blijft bij de deur staan totdat alle kinderen zijn opgehaald. Het is fijn als u op 

het plein wacht op uw kind. 

 

Gegevens Parnassys 

In Parnassys staan alle gegevens van uw kind, zoals de leerresultaten, rapporten, maar ook 

de adresgegevens en noodnummers. 

Regelmatig veranderen er mobiele nummers of andere gegevens. Het is fijn als alles 

up-to-date is. Daarom vragen wij u uw gegevens te controleren, zodat wij in alle gevallen 

contact op kunnen nemen. 

 

Klasbord 

Wij werken met Klasbord. Dit lijkt op een combinatie van WhatsApp en Facebook en is een 

veilige en beschermde omgeving die helemaal ontwikkeld is voor gebruik in het onderwijs. 

De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en is de enige persoon die nieuwe berichten 

kan plaatsen op Klasbord. 

Als ouder kunt u zich aanmelden bij de groep van uw kind. 

De leerkracht kan met Klasbord informatie geven of vragen stellen aan de ouders en 

betrokkenen rondom de klas. Bij vragen zal er een mogelijkheid zijn om te reageren. Bij 

informatie kan er geen reactie geplaatst worden, maar kan er soms wel een “Toppie” 

gegeven worden. 

Met behulp van deze app hopen we onze communicatie sneller en makkelijker te laten 

verlopen. 

 

Chromebook groep 3 

Groep 3 krijgt een chromebook te leen om VLL en rekenen mee te verwerken. 

Om het geluid goed te kunnen gebruiken zonder dat anderen er last van hebben, is het de 

bedoeling dat alle leerlingen een koptelefoon van thuis meenemen. 

 

Vragen 

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, dan kan dit na schooltijd bij de 

leerkracht of via het volgende mail adres: 

i.kiesenberg@pwa-echteld.nl 

 


