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Informatie groep 1/2 
 
 

Voor het eerst naar school en dan…. 

Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kleuters.  

Het is natuurlijk niet mogelijk om op papier een volledig beeld te geven van het 

reilen en zeilen bij de kleutergroepen maar we hebben toch een aantal 

onderwerpen voor u op een rijtje gezet. 

De overgang van thuis en peuterspeelzaal naar de basisschool, is voor uw kind (en 

vast ook voor u) een grote stap. Alles is nieuw en soms wat onwennig. De school 

moet een vertrouwde omgeving worden, waar uw kind zich veilig voelt en waar het 

met plezier naar toe gaat. De inrichting van de lokalen en ons onderwijs zijn hier op 

gericht. Wij proberen van ieder spelmoment een leermoment, en van ieder 

leermoment een spelmoment te maken. Zo ontwikkelen kinderen zich 

spelenderwijs.  

 

Mocht u na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, neemt u dan na 

schooltijd even contact op met één van de leerkrachten om een toelichting te 

vragen.  

 

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd bij ons op school.  

 

Met vriendelijke groeten  

De leerkrachten van de kleutergroepen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Informatie over de klas 

 

• Leerkrachten;  

In groep 1/2a werkt Marit op maandag t/m vrijdag. 

In groep 1/2b is Kim aanwezig op maandag en dinsdag. Op woensdag, 

donderdag en vrijdag is Trudy in de groep.  

 

• Start van de dag;  

Om 8.15u maken de leerkrachten de deur bij de kleuteringang open. U zet uw kind 

op het schoolplein af waarnaar het kind zelfstandig naar binnen loopt. Ze hangen 

hun jas aan de kapstok en leggen hun tas op de kar. Nieuwe ouders kunnen de 

eerste paar keer even hun kind mee de klas in brengen.  

Als uw kind problemen heeft met het afscheid nemen, probeer dit dan zo kort 

mogelijk te houden. Huilt uw kind en blijft het huilen, laat uw kind dan over aan de 

zorgen van de leerkracht, ook al kost dat u als ouder misschien moeite. Zodra 

vader of moeder weg zijn, is het verdriet meestal snel over. Mocht het aanhouden, 

dan nemen wij contact met u op.  

 

• In de klas;  

Wij beginnen de dag met een inloop. De kinderen gaan aan tafel een werkje maken 

die voor ze klaarligt. Na de inloop gaan we in de kring zitten. Wij heten de kinderen 

welkom, bespreken de dag en kinderen kunnen eventuele bijzonderheden kwijt.  

Na de kring starten we iedere dag met het aanbieden van een aantal nieuwe 

woorden, om zo de woordenschat te vergroten. Deze woorden herhalen wij een 

hele week en hangen wij ook zichtbaar op in de klas.  

Aansluitend gaan de kinderen spelen en werken. Dit betekent dat ze zelf mogen 

kiezen waar ze gaan spelen: dat kan bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek, de 

verfhoek zijn of de kinderen kiezen voor een werkje dat die week wordt 

aangeboden. Het werkje plannen ze op het planbord. Hierdoor leren ze hun eigen 

naam herkennen, maar ook zelfstandig een keuze te maken wanneer ze het werkje 

gaan maken. Ook tijdens het spelen en werken wordt uw kind begeleid om te 

groeien in onder andere spelontwikkeling, sociaal 

emotionele ontwikkeling en op cognitief gebied. Tijdens het 

spelen en werken gaat de leerkracht ook met kleine 

groepjes aan de slag met taal –en rekenspelletjes. De 

leerkracht heeft zo de mogelijkheid om kinderen optimaal te 

kunnen begeleiden en past daar ook de activiteit op aan. 

Als het weer het toelaat spelen we ook veel buiten. Als dit niet lukt, kunnen we 

gebruik maken van de speelzaal of de grote gymzaal.  

Natuurlijk doen we gedurende dag ook allerlei andere spelletjes, zingen we samen, 

leest de juf een verhaal voor of maken we muziek. We ontdekken zo spelenderwijs 

van alles rondom het thema waar wij die periode mee werken.  

 

• Meekijken bij de inloop 

Om u als ouder betrokken te maken bij de ontwikkeling van uw kind. Zijn er op 

dinsdag en woensdag (1/2A) en op de woensdag en donderdag (1/2B) inloop 

momenten, zodat u taal en rekenactiviteiten kunt zien. Deze momenten zijn van 

8.30 tot 8.45 uur. Intekenen voor deze momenten gaat van vakantie tot vakantie 

en via Parro.   

 

• Ophalen van de kinderen;  

Als de school uit is lopen wij samen met uw kind naar buiten via de kleuteringang. 

Wanneer de kinderen de ouder of oppas nog niet zien staan, blijven ze bij de 

leerkracht. Kinderen mogen niet alleen naar huis. Ook wanneer uw kind door 

iemand anders wordt opgehaald is het verstandig dit ’s morgens aan de leerkracht 

door te geven. 

U bent natuurlijk nieuwsgierig naar het verloop van zo’ n eerste dag en mag de 

leerkracht daar gerust naar vragen. Wacht u hiermee even tot de meeste kinderen 

opgehaald zijn? Wij komen aan het begin natuurlijk ook even zelf naar u toe om te 



vertellen hoe het is gegaan. 

 

• Ochtendpauze;  

Iedere ochtend gaan we met de kinderen iets eten en drinken, het liefst iets 

gezonds, zoals een stuk fruit. Maandag en woensdag zijn de vaste fruitdagen. Dan 

mag er alleen fruit mee naar school. Woensdag is het waterdag. In de kleine pauze 

wordt er dan water gedronken. 

 

• Vijf-gelijke-dagen-model;  

Wij hanteren het vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat uw kind alle dagen naar 

school gaat van 8.30u tot 14.00u. De leerkracht eet dan samen met de kinderen de 

meegebrachte boterhammen op. Geef uw kind niet te veel mee. Het is niet de 

bedoeling dat kinderen snoep of iets dergelijks mee naar school krijgen. Mocht dit 

wel zo zijn, dan geven we dit weer mee naar huis zodat de kinderen dit eventueel 

thuis nog op kunnen eten. 

 

• Gym;  

Op woensdag gymmen wij in de grote gymzaal bij de Sprenge. Hiervoor hoeven de 

kinderen geen gymkleding mee te nemen. De kinderen gymmen op blote voeten en 

in hun ondergoed. Heeft uw kind last van voetwratten, dan kunt u uw kind 

gymschoenen met een zachte/flexibele zool meegeven. 

 

• Buiten spelen;  

Buiten spelen doen we soms alleen met de eigen groep, maar ook met twee 

groepen tegelijk. Door met elkaar buiten te spelen leren de kleuters elkaar kennen 

en maken ze ook vriendjes buiten de klas.  

 

• Thema’s;  

Wij werken aan de hand van thema’s. Een periode duurt van vakantie tot vakantie. 

Wij kiezen thema’s die dicht bij de belevingswereld van het kind staan. De thema’s 

worden schoolbreed gekozen en zijn elk jaar anders. 

Uw kind krijgt aan het begin van elk thema een themabrief/boekje mee. Hierin kunt 

u lezen wat de kinderen de komende periode gaan leren, maar er staan ook 

spelletjes en tips in die u thuis samen met uw kind kunt doen.  

Tijdens het thema staan er meerdere letters centraal. Uw kind mag dan iets 

meenemen van thuis wat begint met die letter om op de letterkast te zetten.  

 

• Ziekte;  

Wanneer uw kind ziek is, horen we dit graag tijdig, uiterlijk om 8:25 uur. Mocht het 

om een besmettelijk ziekte gaan (te denken valt aan roodvonk, vijfde ziekte etc.), 

dan zorgen wij dat andere ouders hierop geattendeerd worden door middel van 

een bericht in de Parro app.  

 

• Verlof;  

Als uw kind om een bepaalde reden een dag vrij nodig heeft, kunt u aan de 

leerkracht een formulier vragen. Dit kunt u ingevuld inleveren bij de 

leerkracht van uw kind. Door de directie wordt bepaald of de vrije dag 

toegekend wordt.  

Ook als uw kind tijdens de lesuren naar een arts of tandarts moet, willen we daar 

graag van op de hoogte gesteld worden. 

 

• De zorg;  

Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich op hun eigen wijze. Wij proberen 

iedereen op zijn/haar niveau te begeleiden. 

Natuurlijk hoopt iedereen dat zijn/haar kind zonder problemen de schooljaren 

doorloopt, maar toch kunnen er zich op allerlei ontwikkelingsgebieden problemen 

voordoen. 

Als wij ons zorgen maken om een kind dan bespreken wij dat natuurlijk eerst met u 

als ouders. Ook als een traject wordt ingegaan is een goede samenwerking en 
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overleg met de ouders uiterst belangrijk. 

Heeft u zelf iets wat u graag wil bespreken, geef dit dan aan bij de leerkracht. Wij 

hebben na schooltijd vaak voldoende tijd voor een gesprek.  

 

 

 

 

• Overgang van groep;  

Alle leerlingen die voor 1 januari zijn geboren, gaan in principe door naar de 

volgende groep, tenzij er een beredeneerde beslissing wordt genomen.  

Op basis van observatiesystemen toetsen en gesprekken met ouders wordt door de 

groepsleerkracht(en), de intern begeleider, directie en de ouders een weloverwogen 

beslissing genomen. 

 

• Zindelijkheid;  

Het zindelijk worden is voor de meeste kinderen een proces dat zich rond de 

peutertijd voltrekt. Een enkel kind heeft meer tijd nodig. Het is belangrijk om daar 

rekening mee te houden. Indien uw kind meer tijd nodig heeft is het van groot 

belang dat we hier samen over in gesprek gaan. Geef dit daarom tijdig aan. 

Wanneer blijkt dat uw kind regelmatig in zijn/haar broek plast, vinden wij het erg 

fijn als u een setje reserve kleding meegeeft in de tas van uw kind. Is dit niet het 

geval, dan hebben wij op school wat reserve kleding liggen. Wilt u dat zo snel 

mogelijk weer gewassen terug geven?  

Helaas hebben wij niet de faciliteiten om ‘grotere ongelukjes’ te verschonen. Indien 

nodig nemen wij contact met u op en zullen u vragen om uw kind zelf te komen 

verschonen. 

 

• Kanjertraining;  

Als school werken we met de Kanjertraining. De kanjertraining gaat uit van de 

volgende principes:  

- we helpen elkaar;  

- we zijn te vertrouwen;  

- je bent niet zielig;  

- niemand speelt de baas;  

- niemand lacht een ander uit. 

In alle klassen werken we met deze uitgangspunten.  

Iedere week zetten wij 1 van de kinderen in de spotlight waarbij 

hij of zij complimenten ontvangt. Daarnaast krijgt ieder kind een 

kledinghanger mee naar huis. Hier mag uw kind 5 dingen 

aanhangen die hij/zij graag in de klas wil laten zien. Daar mag het kind dan over 

vertellen aan de klas.  

Mocht u meer informatie willen over de Kanjertraining, dan kunt u  een kijkje 

nemen op de website: www.kanjertraining.nl 

  



2. Algemene informatie 

 

• Nieuwsbrief;  

Regelmatig wordt er vanuit de administratie een nieuwsbrief verspreid met 

belangrijke zaken, data en ontwikkelingen. Dit gebeurt digitaal. Mocht u geen 

emailadres hebben, dan verzoeken we u dit te melden aan de leerkracht. Deze 

zorgt dat u de nieuwsbrief op papier krijgt. Denkt u er aan om bij een wijziging van 

emailadres dit door te geven aan de leerkracht? 

 

• Parro; 

Wij houden u op de hoogte van dingen die spelen in de klas en op school via de 

Parro-app. Hier komen bijvoorbeeld ook foto’s voorbij van verschillende activiteiten 

die wij met de kinderen doen in de klas. Daarnaast gaan de inschrijvingen voor de 

vaste oudergesprekken via Parro. Wij vragen u dan ook om de Parro-app te 

downloaden op uw telefoon. Hij is te herkennen aan een roze icoontje met een 

papegaai er in. Bij de start van uw kind op school sturen wij u via e-mail de 

inloggegevens zodat u de Parro app kunt gaan gebruiken.  

 

• Website;  

We houden onze website zoveel mogelijk up to date. Zo zijn er na bijzondere 

activiteiten foto’s te vinden van de kinderen. Ook kunt u op de site terecht voor 

bijvoorbeeld de schoolgids en nieuwsbrief. We verwijzen u naar www.gmajella.nl  

De foto’s zijn vanwege de nieuwe privacywet afgeschermd met een wachtwoord. U 

ontvangt van ons elk jaar een nieuw wachtwoord om de foto’s te kunnen bekijken.  

 

• Foto’s; 

We vragen u om zeer zorgvuldig om te gaan met foto- en filmmateriaal dat 

gemaakt is in en om onze school en bij schoolactiviteiten. Wilt u a.u.b. de volgende 

regels in acht houden: 

✓ Vraag toestemming aan de (locatie)directeur als u foto’s en filmopnames 

wilt maken bij een schoolactiviteit 

✓ Neem alleen foto’s van uw eigen kind. 

✓ Plaats nooit foto’s of filmpjes op publieke plaatsen als hierop een andere 

leerling of leerkracht van onze school staat. 

 

• Luizencontrole;  

Na iedere vakantie vindt op woensdagochtend een luizencontrole plaats bij alle 

leerlingen. Dit wordt door ouders gedaan. Wanneer er bij uw kind luizen of neten 

zijn gevonden krijgt u van ons bericht. 

 

• Hulpouders;  

Er zijn soms activiteiten waar bij het erg fijn is dat u ons wil komen helpen. Te 

denken valt aan het maken van speciale knutselopdrachten, een  spelletjesochtend, 

een uitje of een buitenactiviteit. Maar ook bij leesactiviteiten en klusjes binnen de 

school/klas kunnen wij hulp gebruiken. Via de mail/parro app zullen wij zo nu en 

dan oproepen plaatsen.  

 

• Parkeren;  

Veel kinderen worden met de auto gebracht. We verzoeken u om met het parkeren 

rekening te houden met de plaats waar u uw auto neerzet. Wij adviseren u om te 

parkeren op de parkeerplaatsen aan de Boxhofstede langs het grote veld of bij de 

kerk. Er geldt een parkeerverbod langs een groot deel van de Boxhofstede. We 

willen u dringend verzoeken om niet met uw auto bij school te stoppen bij het 

brengen en halen, zodat onze kinderen veilig kunnen oversteken. 

Als u helpt bij het vervoeren van leerlingen naar uitstapjes, wilt u dan zorgen dat 

alle kinderen in de gordels zitten en indien nodig zitverhogers hebben? 

 

 

 

http://www.gerardusmajella.nl/


• Rapportage;  

Twee keer per jaar krijgen de kinderen vanaf groep 3 een rapport mee. De kleuters 

krijgen voor de kerstvakantie en de zomervakantie een map mee waarin alle 

werkjes zitten van het afgelopen jaar.  

De 10 minutengesprekken zijn voor alle ouders. Voor de data zie de jaarkalender. 

 

• Oudergesprekken;  

De eerste week van het schooljaar krijgen alle ouders via de Parro-app een 

uitnodiging voor een ouder-kind startgesprek. Dit kan gezien worden als 

kennismakingsgesprek en we willen hiermee nog meer inspelen op de individuele 

behoefte van het kind. 

In november en februari krijgen alle ouders via de Parro-app een uitnodiging voor 

een gesprek met de leerkracht. We bespreken hierbij het welbevinden van uw kind 

en hebben het over resultaten die het kind in de klas laat zien. Tegen de 

zomervakantie kan op verzoek van de leerkracht en/of de ouders een afrondend 

gesprek gevoerd worden.  

 

• Speelgoedochtend;  

Iedere vrijdag voor een vakantie mogen de leerlingen van groep 1/2 speelgoed 

meenemen van huis. Het is dan speelgoedochtend. Het is niet de bedoeling dat uw 

kind op andere momenten speelgoed meeneemt. Behalve als het spullen zijn die 

aansluiten bij het thema.  

 

• Spelletjesochtend;  

Één keer in de 5/6 weken houden we een spelletjesochtend. Deze spelletjesochtend 

is van 8:30 tot 09:00 uur. Tijdens deze ochtend spelen de kinderen in kleine 

groepjes met ouders verschillende spelletjes. Het intekenen van deze momenten 

voor ouders zal gaan via Parro. 

 

• Voorleesmomenten 

 

 

• Schoolfotograaf;  

Ieder jaar komt de schoolfotograaf foto’s maken van de leerlingen. Dat zijn 

portretfoto’s en een groepsfoto. De foto’s worden vrijblijvend aangeboden, u beslist 

zelf of u de foto’s afneemt.  

 

• Fietsen op het plein;  

Het spreekt bijna voor zich, maar we fietsen niet op het plein. Deze regel geldt voor 

zowel de volwassenen als de kinderen. De fietsen kunnen achter de school in de 

speciale fietsenstalling worden gezet. 

 

• Belangrijke data; 

De belangrijke data vindt u in de jaarkalender. In de nieuwsbrief en op de site 

worden de activiteiten ook genoemd. 

 

  



3. Feesten en vieringen 

 

Door het schooljaar heen vinden er diverse vieringen plaats. We vinden het 

belangrijk dat dit voornamelijk feesten en vieringen voor de kinderen zijn.  In de 

eerste plaats zijn dit natuurlijk de verjaardagen van de kinderen, maar ook de 

algemene feestdagen en vieringen. 

In het kort willen we deze even toelichten. Verdere informatie ontvangt u via een 

brief of de mail.  

 

• Verjaardag kinderen; 

De verjaardag van een kind is natuurlijk een jaarlijks terugkerend festijn. Graag 

bepreken we van te voren wat het beste moment is. Dat zal bijna altijd op de dag 

van de verjaardag zijn.  

De kleuters vieren de verjaardag om 10 uur in de klas met een verjaardagsspel. De 

leerkracht zal zorgen voor wat foto’s/filmpjes. 

 

In de groep van het kind wordt getrakteerd. Wij zijn een gezonde school en stellen 

het op prijs dat u hier met de traktatie rekening mee houdt.  

Informeer van te voren even bij de leerkracht of er kinderen met een 

allergie zijn.   

De jarige job mag met een vriendje/vriendinnetje de “klassen rond”. Als u 

wilt, mag uw kind dan de andere leerkrachten trakteren. Uw kind krijgt 

dan een kaart met een plaatje erop, waar iedere leerkracht iets leuks 

opschrijft. Als uw kind 4 jaar wordt trakteert het nog niet op school 

aangezien het ook vaak afscheid neemt op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.  

 

• Verjaardag juf/meester; 

We hebben de viering van de verjaardag van het personeel gebundeld in een 

jaarlijkse “meester/juffendag”. Op deze dag verzorgen we een verjaardagsfeest 

voor alle leerlingen van onze school. Het is niet de bedoeling dat de kinderen ons 

een cadeautje geven, maar een tekening vinden de juffen natuurlijk altijd heel erg 

leuk. De activiteitencommissie regelt een cadeau voor de meester en juffen.  

 

• Sinterklaas; 

Natuurlijk wordt ook het grootste kinderfeest van het jaar op de Gerardus Majella 

gevierd. De Sint komt, als het kan op 5 december, op bezoek. Hij wordt dan buiten 

ontvangen door de kinderen en hun ouders. Elk jaar komt Sint op een andere 

manier aan op onze school. Later bezoekt de Sint de groepen 1/2, 3 en 4.  

 

• Kerstmis; 

Ook Kerstmis is een geweldig feest bij ons op school. Zodra de Sint is vertrokken 

toveren de leerkrachten en de activiteitencommissie de school om in kerstsfeer. De 

kinderen gaan op een middag allemaal een kerstbakje in de klas maken, zij mogen 

hier zelf een bakje en versiering voor meebrengen. Jaarlijks vinden er rond kerst 

wisselende activiteiten plaats. Zo werd er al eens een kerstmusical door de 

leerkrachten georganiseerd of kerst-workshops. Voor de leerlingen is er in ieder 

geval elk jaar een heerlijk buffet in de klassen. Zij nemen daar allemaal zelf iets 

voor mee. Voor de ouders is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 

drankje. 

 

• Palmpasen; 

De Palmpasenoptocht is ook een jaarlijks terugkerende gebeurtenis voor de 

leerlingen uit groep 1 en 2. Met kleurig versierde Palmpasenstokken wordt een 

wandeling gemaakt om de school. 

De stokken krijgt u van school en worden ook op school mooi versierd.  

Het is de bedoeling dat de stokken na Palmpasen weer op school worden 

ingeleverd, zodat wij ze het jaar er op weer kunnen gebruiken.  

 

 



• Pasen; 

Pasen wordt meestal gevierd met een bezoek aan de kerk of met een brunch in de 

klassen. U ontvangt hierover tijdig informatie. Daarnaast regelt de 

activiteitencommissie de eieren, die de kinderen mogen gaan zoeken. 

 

• Carnaval; 

Carnaval is een feest waarbij de kinderen allemaal leuk verkleed op school mogen 

komen om er een leuke dag van te maken. 

De echte prins, prinses en het jeugdtrio van de carnaval komen dan bij ons op 

school en verder is er ieder jaar een ander programma voor de kinderen. 

 

• Majella theater; 

2 keer per jaar laten de kleuters hun creativiteit aan de ouders/opa’s en oma’s zien. 

We zingen, dansen en spelen toneel over het thema waar we in de klas over 

hebben gewerkt. Zie de jaarkalender voor de data van het Majella Theater.  

(In verband met de coronamaatregelen, is het nog onbekend of we dit jaar een 

Majella Theater kunnen doen. Als de regels het toelaten, ontvangt u van ons tijdig 

bericht over een datum.) 

 

• Schoolreisje; 

Elk jaar maken we met de leerlingen een uitstapje. De bestemming hangt samen 

met de leeftijdscategorie van de leerlingen. Wanneer het weer bijna zo ver is, krijgt 

u een aparte brief met informatie over het schoolreisje. 

 

  



4. Wat verwachten wij van u? 

Hopelijk geeft dit informatieboekje op veel vragen van uw kant een antwoord.  

Met vragen, opmerkingen, ideeën en zorgen kunt u altijd bij de leerkracht terecht. 

Als er iets is wat uw kind dwars zit, ga dan gerust naar de leerkracht en leg het 

probleem voor. Samen kan er naar een oplossing gezocht worden. Zijn er in 

huiselijke kring dingen gebeurd of staan er dingen te gebeuren, dan hoort de 

leerkracht dit graag. Dit kunnen dingen zijn die belangrijk zijn voor de ontwikkeling 

van uw kind of wat invloed heeft op uw reactie van uw kind. Op die manier kunnen 

wij het kind beter begrijpen en hierop inspringen. 

 

U kunt ons ook altijd een e-mail sturen op onderstaand adres:  

Marit: m.koning@veluwseonderwijsgroep.nl  

Trudy: t.vanspanje@veluwseonderwijsgroep.nl 

Kim: k.glass@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

Daarnaast vragen we regelmatig uw hulp. Dat kan voor veel zaken zijn: het 

vervoeren van leerlingen naar sportactiviteiten of voorstellingen buiten de school. 

Ook vragen we uw hulp als het gaat om meer schoolse zaken. Bijvoorbeeld het 

begeleiden van een groepje leerlingen bij een sport en speldag of feestdag.  

Ook de activiteitencommissie doet regelmatig een beroep op u om te helpen.  

We willen u over de vorderingen van uw kind(eren) zo goed mogelijk informeren en 

vinden het dan ook belangrijk dat u op de momenten dat daar gelegenheid voor is, 

ook aanwezig bent. 

Samen willen we verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. 

 

Wij hebben zin in het komende schooljaar! Samen met de kinderen gaan we er een 

leerzaam, gezellig en vrolijk jaar van gaan maken.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Kim, Trudy en Marit 
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