
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedagen 2016-2017 
Leerkrachten 
1-2a: rianne.vanham@absmiddelburg.nl  
1-2b: elien.roelstraete@absmiddelburg.nl, erik.velinga@absmiddelburg.nl  
1-2c: erik.velinga@absmiddelburg.nl, rosanne.desmit@absmiddelburg.nl  
1-2d: juliette.tiessens@absmiddelburg.nl, marinda.kats@absmiddelburg.nl 
1-2e: miranda.vanoverloop@absmiddelburg.nl, karin.ploegaert@absmiddelburg.nl  
1-2f: sacha.vinkenvleugel@absmiddelburg.nl, caroline.wisse@absmiddelburg.nl 
Intern  begeleider  
karin.ploegaert@absmiddelburg.nl
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Uw kind zit dit schooljaar in groep 1/2. Een groep die de basis vormt voor de rest van de basisschool. We hechten 
op onze school veel waarde aan de sociaal- emotionele ontwikkeling. Veiligheid, rust, structuur en 
voorspelbaarheid spelen een belangrijke rol en zie je terug in onze houding, ons dagelijks handelen en in de 
inrichting van het lokaal.  

 
Een kleuter die zich fijn en geborgen voelt in de groep, die weet waar hij aan toe is, die zijn fantasie kwijt kan in 
zijn spel, ruimte krijgt om handelend bezig te zijn, die zelfvertrouwen heeft in het uitvoeren van opdrachten en 
vriendschappen maakt en opbouwt is een blije en gelukkige kleuter die stappen zet in zijn ontwikkeling.    
 

In deze folder kunt u alle specifieke informatie over groep 1/2 terugvinden. Daarnaast willen we u 
graag informeren over praktische zaken die in deze groep van belang zijn. Voor algemene informatie 
over de ABS verwijzen we u graag naar de schoolgids en website van de school. 
 

Een dag in groep 1/2 
Vanaf 8.15 uur komen de kinderen de school binnen en hangen ze de jassen onder de luizencape aan de kapstok. 
De tassen krijgen een plekje op de plank boven de kapstok. In de klas aangekomen heeft uw kind nog eventjes 
tijd om samen met u iets uit de kast te kiezen, met een medeleerling te praten of iets aan de leerkracht te 
vertellen. Om half 9 klinkt er een belletje en komt er een einde aan dit samenzijn. U verlaat de klas en de eerste 
kringactiviteit van de dag wordt gestart. Dagelijks behandelen we de weekkalender en bespreken we de 
dagritmekaarten. Vanuit de kring worden activiteiten gekozen met behulp van het planbord. De kinderen hebben 
allemaal een eigen naamkaartje en kunnen zelf zien of ze bij een activiteit staan ingepland of zelf mogen kiezen. 
Alle activiteiten hebben betrekking op het thema. Nadat alle spullen zijn opgeruimd, gaan we eten en drinken. 
Na gezamenlijk het liedje te hebben gezongen mag iedereen zijn tas openmaken en genieten van het gezonde 
tussendoortje. Als iedereen klaar is lopen we in de rij naar het plein om daar buiten te spelen. Tussen de middag 
eten de kinderen hun lunch onder begeleiding van een KOW medewerker. Tijdens het middagprogramma gaan 
we ook weer aan het werk met behulp van het planbord, spelen we buiten en staat er een ontwikkelingsgebied 
centraal tijdens de kring. 
 

Organisatie, planning en leermiddelen 
De leerkrachten van de onderbouw werken jaarlijks meerdere thema’s uit. Per schooljaar komen wisselende 
thema’s aan bod die op dat moment aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters, de interesse heeft van 
een groep of aansluiten bij het seizoen of feest. Dit schooljaar werken we over Sprookjes, Sinterklaas, Kerst, het 
museum, Haas en mol zoeken een uitweg en het circus. In betekenisvolle contexten wordt aandacht besteed aan 
de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de taalontwikkeling, beginnende geletterdheid, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, motorische ontwikkeling en beginnende gecijferdheid.  
 
We werken vanuit doelen waaraan we activiteiten koppelen. Deze activiteiten worden uitgewerkt en beschreven 
in een themaplanning. Aan de hand van observatiegegevens bepaalt de leerkracht of de activiteiten geschikt zijn 
voor de hele groep, een gedeelte van de groep of een individuele leerling. De thema’s worden meestal ingeleid 
door een prentenboek. Dit prentenboek is de rode draad tijdens een thema. Om de doelen en activiteiten te 
realiseren maken we tevens gebruik van een taakkaart, wisselkring en sociaal uurtje. 
 
We willen de kinderen al in de kleutergroepen spelenderwijs kennis laten maken met de Engelse taal. Dit doen 
we door middel van de methode op het digibord Take it Easy, door het bekijken van Engelse prentenboeken, het 
luisteren van liedjes en het uitvoeren van opdrachten die de native speakers ons aanbieden. 

Gebruiken en gewoontes 
Verjaardagen en traktaties: De verjaardag van een kleuter is een belangrijke gebeurtenis. De jarige mag in de 
kring op de verjaardagsstoel zitten en krijgt een feestmuts. Na het zingen mag hij of zij trakteren op een 
verantwoorde traktatie. Na het trakteren mag de jarige, samen met twee vriendjes, de onderbouwklassen rond 
om ook de meesters en juffen te trakteren.  

Wilt u uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes via de post versturen of zelf langs brengen aan huis? Op deze 
manier zijn onze kleuters minder teleurgesteld wanneer zij niet op een feestje mogen komen, dan wanneer dit in 
de school zelf (voor iedereen zichtbaar) wordt uitgedeeld.  
 
Knuffel van de klas: Elke vrijdag mag de knuffel van de klas bij één van de kinderen logeren. De belevenissen van 
de knuffel worden opgeschreven in een schriftje of map. Uw kind kan er een tekening bij maken of u kunt het 
verhaal visueel ondersteunen door het toevoegen van een foto. Op maandag lezen we in de kring het schriftje 
van de knuffel. Zo weten we wat hij en uw kind allemaal hebben beleefd zodat de leerkracht een gericht gesprek 
kan hebben met uw kind. 
 
Lettergordijn: Om de taalgevoeligheid bij kinderen te prikkelen wordt er in elke kleuterklas gewerkt met een 
vorm van het lettergordijn. Elke 2 weken staat een andere letter centraal. De kinderen mogen van thuis 
attributen meenemen waar de betreffende letter in voorkomt. De spullen worden in de kring bekeken en 
nauwkeurig wordt de klankpositie bepaald (begin-, midden-, eindklank).  
Als uw kind interesse gaat tonen in letters en woordjes wil gaan lezen, wilt u er dan op letten dat uw kind de 
leesletters (geen hoofdletters) gebruikt en de letters fonetisch uitspreekt. Om te leren lezen worden de letters 
aan elkaar “geplakt”. Met bu-o-sss komt een kind tot het woord bos, terwijl bij bee-oo-es geen woord gevormd 
kan worden.  
 
Meeneemdag: Op maandag mogen de leerlingen spullen die ze willen laten zien, buitenom het thema of de 
letter, meenemen naar school. Wilt u op de andere dagen geen speelgoed of andere spullen mee laten nemen? 
 
Fruitdagen: Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn het fruitdagen. Op deze dagen eten we tijdens de kleine 
pauze enkel fruit of groente die van thuis wordt meegebracht.  
 
Gym: We gymmen 2 keer in de week. We gymmen om de week een keer in de grote gymzaal en op de andere 
momenten hebben we een spel-, dans- of beweegles in de speelzaal. Kijk voor de gymdagen van uw kind op de 
klassendeur. Wilt u er aan denken op deze dagen makkelijke kleding en schoeisel aan te doen ivm het omkleden?  
 
Huisbezoek: Het huisbezoek wordt niet meer bij alle kinderen uitgevoerd, omdat we andere middelen hebben 
gevonden om een warme start te waarborgen (warme overdracht, het intakegesprek en het  
kennismakingsgesprek). Het huisbezoek zal worden ingezet als middel bij de leerlingenzorg, om bijvoorbeeld het 
contact te verbeteren tussen leerkracht en kind of wanneer een kind moeite heeft met het wennen en aarden op 
school. Het huisbezoek is vrijblijvend en duurt ongeveer 45 minuten. De leerkracht komt het speelgoed van uw 
kind bewonderen, een spelletje spelen, een kopje thee drinken en ervaringen uitwisselen. 

Overgang groep 2 naar 3 
De kinderen worden in groep 1/2 goed voorbereid op de overgang naar groep 3. We besteden in de 
kleuterperiode veel aandacht aan: de sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, de motoriek, de 
werkhouding en de cognitieve ontwikkeling. Tussen deze vijf aspecten behoort een goede balans te zijn.  
Gedurende het schooljaar worden alle kinderen viermaal in een voortgangsbespreking, met de leerkracht en de 
intern begeleider, besproken. We hanteren geen exacte geboortedatum om te bepalen of een kind naar groep 3 
gaat. Een kind moet op alle ontwikkelingsgebieden rijp zijn om naar groep te gaan.  
Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, worden extra gevolgd met behulp van het protocol 
‘herfstkinderen’. Bij de ‘herfstkinderen’ is de vraag of zij kort (1,5 jaar) of lang (2,5 jaar) in de kleutergroep zitten. 
De leerkrachten van groep 1/2 en de intern begeleider overleggen hierover regelmatig. Ook uw zienswijze wordt 
meegewogen in de keuze. Na overleg met de leerkracht en de intern begeleider neemt de directeur uiteindelijk 
de beslissing in welke groep de leerling geplaatst wordt.  

Overige zaken 
Kijk voor actuele gebeurtenissen en activiteiten op onze klassendeur.    
 



  


