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Dagindeling groep 1 en 2  

Als de kinderen op school komen, gaan de jassen in de jastas 

aan de kapstok en zetten ze het eten en drinken voor de 

ochtendpauze (graag met de naam erop) in één van de bakken 

die in de gang staan. Deze bakken zijn voorzien van een 

gekleurde stip; de kleur correspondeert met de kleur van de 

groepen in de klas.  

  

Voor het overblijven kunnen de spullen in de tas blijven  en 

op de kapstok worden gezet.  

  

Als de kinderen in de klas komen, worden zij door ons 

verwelkomd. Daarna mogen ze in de kring gaan zitten, op het 

plekje waar hun naamkaart (met picto) ligt. Wij vragen de 

ouders zeer vriendelijk om afscheid te nemen buiten de kring 

zodat het voor kinderen niet te vol of onoverzichtelijk wordt. De 

leerkracht kan dan ieder kind begroeten en even aandacht 

geven. Als u de leerkracht (kort) iets wil vragen, kan dat 

natuurlijk voor schooltijd. Voor inhoudelijke vragen kunt u altijd 

een afspraak (na schooltijd) maken.  

  

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en om 8.30 uur de tweede. Om 

8.30 uur begint de hele school met lezen of voorlezen.  

  

Wij behandelen eerst de kalender.  

Op maandag is er een uitgebreid kringgesprek, op de andere 

dagen een prentenboek, voorleesverhaal, vertelling of iets 

anders van de taalontwikkeling.  
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Taalontwikkeling is een heel breed gebied waar o.a. versjes, 

leergesprekken, taalspelletjes zoals raadsels, rijmen, een 

voorwerp omschrijven enz., poppenkast toneelspelen, de 

verteltafel, maar ook de lettermuur onder vallen.  

  

Tijdens dit kringgebeuren leren de kinderen ook naar elkaar te 

luisteren.  

Veelal moeten ze dan ook hun vinger opsteken, als ze iets 

willen vertellen.  

Het doel van de taalontwikkeling is het vergroten van de 

woordenschat, het luisteren naar elkaar en het communiceren 

met anderen. Tijdens de kring wordt er ook dieper in gegaan op 

een prentenboek Met vragen als:   

- wie is er heel belangrijk in het verhaal?  

- waar ging het eigenlijk om? - hoe voelde hij zich?  

- voel jij je ook wel eens zo?   

- vertel eens!   

- enz……..  

  

De verteltafel (hoek) is een plek waar de kinderen het 

aangeboden verhaal met poppetjes en attributen (vaak door 

henzelf gemaakt) na gaan spelen en zelf dus het verhaal onder 

woorden gaan brengen.  

  

Wij werken elke dag met Schatkist, dit is een methode om o.a. 

de beginnende geletterdheid van kinderen uit groep 1 en 2 te 

stimuleren. De methode Schatkist werkt met een (hand)pop 

Pompom. Deze pop speelt een heel grote rol in de verhalen en 

bij het aanbieden van allerlei kennis en vaardigheden.  

  

De volgorde van de klanken die centraal staan, is zo 

ingedeeld dat eerst eenvoudige klanken aan de orde komen en 

later de moeilijkere klanken.  

Elke oefening / activiteit valt onder één of meerdere 

categorieën:  

- auditieve oefeningen: fonemisch bewustzijn en auditief     

geheugen  

- woordenschatoefeningen / talige oefeningen  

- visuele oefeningen  
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- motorische oefeningen / tactiele oefeningen  

Door oefeningen te kiezen uit alle ontwikkelingsgebieden, 

worden alle kanalen ingeschakeld en ontstaat er een 

samenhangend geheel met een versterkend effect.   

  

In schatkist wordt gewerkt met ankers. De kinderen mogen 

plaatjes of voorwerpen meenemen die passen bij het thema / 

het anker of de letter / klank.  

Het woord wordt er dan bijgeschreven.  

Ook de namen van de kinderen worden erbij betrokken.  

  

In groep 1 en 2 komen allerlei momenten voor, waar kinderen 

in aanraking komen met geschreven taal. Kinderen die 

nieuwsgierig worden naar letters, gaan daarmee aan de slag. 

Wij laten ze ook naamkaartjes neerzetten bij bouwwerken e.d. 

De kinderen hebben een pictokaart met hun naam, ze proberen 

n.a.v. deze kaart hun naam te tekenen. Wij letten wel op de 

juiste potloodhantering, maar niet op de manier van schrijven. 

Kleuters tekenen letters, het maakt niet uit of ze bijvoorbeeld 

de ‘l’ nu onder of boven beginnen. Schrijven is voor kleuters 

nog veel te krampachtig. Als uw kind letters wil gaan schrijven, 

gebruik dan kleine letters en de klanknaam (d in plaats van D, 

du in plaats van dee).  

  

Spelenderwijs komt een kleuter op zijn/haar niveau al in 

aanraking met geschreven taal.  
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Rekenen en wiskunde  

Net als met geschreven taal, laten wij de kinderen ook 

spelenderwijs elke dag kennismaken met rekenen en wiskunde.  

In allerlei activiteiten komt dit terug.  

Bijvoorbeeld:   

- bij nieuwe schoenen, welke maat heb je?   

- je zonnebloem, hoe hoog is die?   

- een bouwtekening maken voor bijv. een boot, wat heb je 

nodig?  

- Geld betalen in de winkel.   

Zo zijn er heel veel activiteiten te bedenken. Bij elk project 

zullen de kinderen ook bezig zijn met rekenen en wiskunde.  

Daarnaast maken we gebruik van de methode ‘schatkist’. 

Schatkist kent voor groep 1-2 een ideeënmap met allerlei 

reken- en wiskundige activiteiten op allerlei verschillende 

gebieden, zoals tellen, meten, meetkunde. De cijfermuur neemt 

een zeer prominente rol in bij het ontwikkelen van 

cijferbewustzijn en (beginnend) rekenonderwijs.  
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Na de taal- of rekenontwikkeling begint de speelwerktijd.  

De speelwerktijd bestaat uit verschillende onderdelen zoals:  

- bouwhoek -huishoek -computer  

- tekenen -knutselen -puzzeltafel  

- schilderbord -luisterhoek   

- lees/schrijfhoek -constructiehoek -verteltafel  

- themahoek  

  

Al deze activiteiten worden d.m.v. duidelijke foto’s en picto’s 

weergegeven op het activiteitenbord dat in de klas hangt. De 

kinderen mogen zelf hun picto ophangen bij de activiteit die zij 

graag willen doen. Bij elke activiteit is plek voor een beperkt 

aantal kinderen, wat duidelijk wordt gemaakt d.m.v. het aantal 

hokjes, zodat het voor hen meteen duidelijk is dat er 

bijvoorbeeld in de bouwhoek al 4 kinderen zijn.  

  

Het speelwerkuur wordt afgewisseld met verplichte opdrachten 

en vrije keuze. Als wij een opdracht uitkiezen voor de kinderen, 

weten ze dat ze een opdracht met juf gaan doen en daarna 

mogen kiezen.              

Tijdens speelwerktijd werken wij ook met kinderen in de kleine 

kring, d.w.z. dat wij dan met een klein groepje aan een tafel 

zitten waar wij dan extra aandacht kunnen bieden op allerlei 

gebieden.  

  

We werken ontwikkelingsgericht, d.w.z. we proberen een 

uitdagende omgeving te scheppen, waarin een kind 

nieuwsgierig wordt en aan de slag gaat.  

Wij begeleiden dit en proberen het kind steeds een stap verder 

te brengen. Juist de eigen initiatieven van de kinderen zijn zo 

belangrijk. Vanuit een vertrouwde en veilige omgeving, wordt 

een kind geprikkeld een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wij 

helpen het kind hierbij en geven het zetje om bijvoorbeeld die 

knipopdracht te maken of een bouwwerk uit te diepen, door 

vlaggen te maken enz. Wij werken met projecten die ongeveer 

4 weken duren. Nieuwe hoeken, opdrachten, verhalen, liedjes 

sluiten daar dan op aan.  
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Wat we de komende periode gaan doen, wat de kinderen 

eventueel mogen meenemen en ook of we op excursie gaan of 

iets anders in de planning hebben, laten we weten via het 

bulletin, een briefje en het whiteboard naast de groep.  

Door de hele school wordt gewerkt met weektaken. Om ook de 

kleuters hierop voor te bereiden, werken we naast ons aanbod 

met een wekelijks taakje, dat zij kunnen maken tijdens 

speelwerkuur.  

De opdracht wordt uitgelegd in de kring en hangt duidelijk 

zichtbaar op het kiesbord. Als de leerling een opdracht gedaan 

heeft laat hij / zij ze dat aan ons zien.   

De kinderen zetten een kruisje achter hun taak, zodat het 

duidelijk is dat zij die opdracht hebben gedaan.  

  

Na ongeveer een uur speelwerktijd gaan we opruimen en gaan 

de kinderen op hun eigen plekje in de kring zitten.  

Dan evalueren we het speelwerkuur, kinderen mogen iets laten 

zien of verwoorden hetgeen ze gedaan hebben.  
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De Kanjermethode  

Op school gebruiken we in alle groepen de Kanjermethode. De 
Kanjermethode leert kinderen om nog beter met elkaar om te 

gaan, om om elkaar te denken en om met elkaar te praten over 
oplossingen en  mogelijkheden.  
  

Bij de Kanjermethode gaan we uit van het uitspelen van 

situaties en het leren herkennen en erkennen van gewenst en 

ongewenst gedrag. De Kanjermethode werkt hiervoor met 

verhalen en ‘herkenbare’ petjes. (zie ook de schoolgids).  

Eten en drinken  

Tijdens de ochtendpauze zingen we vooraf een liedje, zodat we 

daarna tegelijk kunnen beginnen.  

De kinderen nemen een beker en fruit of een broodje of evt. 

een koekje mee naar school. Op woensdag eten we allemaal 

fruit. Woensdag = padland fruitdag!  

Het eten en drinken voor de pauze wordt in de bakken op de 

gang gedaan (bakken met de gekleurde stip).   

Na het eten en drinken gaan we buiten spelen en op de dagen 

dat we gymmen, mogen de kinderen die hun eten en drinken al 

op hebben even een boekje pakken, totdat iedereen klaar is. 

We blijven allemaal samen over en eten in de eigen klas met de 

leerkracht. Om iedereen de gelegenheid te geven rustig en 

netjes te eten zitten we aan tafeltjes en neemt de leerkracht 

ruim de tijd en de rust om het samen eten goed te laten 

verlopen. Tijdens de informatie avond krijgt u hier meer 

informatie over.   
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Bewegingsonderwijs  

Bewegingsonderwijs bestaat uit gymmen of buitenspelen.  

Op woensdagochtend wordt er gegymd in de gymzaal.  

De gymles kan bestaan uit een spelles of klein materiaal, maar 

ook uit een les met groot materiaal.  

Tijdens de gymles dragen de kinderen altijd een gymbroek met 

een t-shirt of gympak en gymschoenen (liefst zonder veters). 

Deze kleren kunnen in een aparte tas in de gymbakken op de 

gang. Alles graag voorzien van een naam. Wilt u deze kleding 

in ieder geval voor iedere vakantie even meenemen om te 

wassen?   

Aangezien het omkleden met jonge kinderen veel tijd vergt, 

kan het wel eens voorkomen dat tijdens een spelles alleen de 

warme kleding uitgaat, wel gaan de gymschoenen aan.  

  

De andere dagen spelen we buiten met de karren, zandbak, 

klimmateriaal e.d. Het doel van bewegingsonderwijs is het 

bevorderen van de motoriek en het plezierig met elkaar 

omgaan. Wij hebben een prachtig schoolplein met heel veel 

uitdagende speel en spelmogelijkheden. Kinderen kunnen soms 

ook best een beetje vies worden van ons plein…. 

  

  

  

Muziek  

Met de kinderen wordt dagelijks veel gezongen. Daarnaast 

worden in de muziekles liedjes aangeleerd en aandacht besteed 

aan maat, ritme, dans gehooroefeningen, stemvorming, 

instrumenten. Iedere maandag komt onze muziekjuf – juf 

Emmy – in de klas.  

De liedjes die nieuw zijn, komen in de klas te hangen, later 

gaan ze in de liedjesmap waaruit de kinderen zelf kunnen 

zingen. De muziekles vindt plaats tijdens het kringgebeuren, ’s 

morgens of ’s middags.  
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VERDERE BIJZONDERHEDEN Kijkochtenden:  

Ongeveer zes weken voordat uw kind vier wordt neemt de 

leerkracht van de groep contact met u op om een vijftal 

kijkochtenden af te spreken. Afhankelijk van de periode, het 

eigen schema en de mogelijkheden worden deze kijkochtenden 

gepland. Op deze manier stroomt uw zoon of dochter 

makkelijker en leuker het basisonderwijs in.  

  

Formulier extra leerling informatie  

Als uw kind op school komt, krijgt u een formulier voor extra 

informatie. Hierop kunt u bijzonderheden kwijt, maar ook extra 

telefoonnummers e.d.  

Zindelijkheid:  

Wij gaan er van uit dat de kinderen die op school komen in 

principe geen probleem meer hebben met het gaan van en naar 

het toilet en met de zindelijkheid in het algemeen. Natuurlijk 

kan er altijd een ongelukje gebeuren, hiervoor hebben we altijd 

schone kleren op school. Bij een structureel probleem m.b.t. de 

zindelijkheid, wordt participatie van de ouders m.b.t. het 

verschonen gevraagd.  Als er een medische reden is, waarom 

uw zoon / dochter hier problemen mee heeft, dan horen we dit 

graag.  
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Contact met ouders:  

Als u ons wil spreken (of wij u) kunnen we voor schooltijd even 

een afspraak maken. Een uitgebreid gesprek voor schooltijd 

lukt helaas niet.  

Verder informeren wij ouders op heel veel verschillende 

manieren: o.a. via de schoolgids, de website, de nieuwsbrief, 

de oudergesprekken en het rapport.  

Wij gebruiken de grafieken met de gegevens van de Cito 

toetsen tijdens de oudergesprekken en voegen deze toein het 

rapport.  

  

Helpende handen  

Elke dag mogen er 2 kinderen naast ons zitten, dit zijn de 

helpende handen.  

Ze mogen allerlei klusjes doen die dag, zoals het eten en 

drinken klaarzetten en d.m.v. de kleurenschijf bepalen welke 

groep als eerste het eten en drinken mag pakken, helpen in de 

schuur enz. We hangen de namen / picto’s  op, zodat het voor 

de kinderen ook duidelijk zichtbaar is dat zij de helpende 

handen zijn.  

  

Groepskleuren  

De leerlingen zijn verdeeld in kleine groepjes (op kleur). Deze 

kleuren vind je overal in de groep terug. De verdeling hiervoor 

is (veelal) op basis van leeftijd / groep en maakt het voor de 

leerkracht en de kinderen makkelijker om te bepalen wie wat 

gaat doen.  

  

  

Binnenkomen  

Wilt u ’s morgens, als u uw kind naar binnen heeft gebracht 

meteen afscheid nemen? De kinderen raken anders het 

overzicht kwijt. Wij kunnen dan ook beter meteen op de 

kinderen inspelen. Als u ons wilt spreken, kunt u hiervoor een 

afspraak maken bij de leerkracht(en).  
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Ophalen  

Om 14.00 uur gaat de school uit. Wij lopen met de kinderen 

naar het hek van het kleuterplein. Wilt u daar uw kind ophalen? 

De kinderen vragen aan ons of ze mogen gaan.  

  

               
  

 

Afwezig  

Bij afwezigheid van uw kind wegens ziekte, kunt u vanaf 8.00 

uur naar school bellen. Als u tenminste een dag van te voren al 

weet dat uw kind afwezig is vanwege bijvoorbeeld tandarts- of 

doktersbezoek , kunt u dat natuurlijk altijd van te voren 

aangeven.  

  

Verjaardagen  

Als uw kind jarig is, mag u vanaf 8.30 uur de verjaardag 

bijwonen. Voor gezonde tips en suggesties kunt u onze 

schoolgids raadplegen. Wij geven de voorkeur aan gezonde 

dingen.  

  

Excursies  

Afhankelijk van het project, gaan we op excursie. U 

krijgt daarvan bericht.  

Leerkrachten en directie o.b.s. 

‘t Padland  
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