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Dagprogramma

Als voorbeeld
Tijd
8.15 Spel en beweging(buitenspel, bij goed 

weer). De leerkrachten zijn om 8.05 
buiten.

8.30 Inloop- voor elk kind ligt een opdracht 
klaar

9.00 Kring- taalactiviteit
9.30 Spelen en werken
10.15 Fruit eten/pauze
10.30 Spel en beweging/buitenspel 

11.15 Kring- liedjes zingen, voorlezen
11.30 Pauze met de pleinwachten
12.00 Lunch
12.30 Kring- rekenactiviteit
13.00 Spelen en werken
13.30 Spel en beweging
14.00 Naar huis



Spel en beweging groep 1



Spel en beweging groep 2



Spelen en werken groep 1



Spelen en werken groep 1



Spelen en werken groep 2 



Algemene informatie over het werken 
in de klas
 Dagen van de week/dagritmekaarten- Elke dag  benoemen we  

de begrippen vandaag/gisteren/morgen. Met de dagritmekaarten 
krijgen de kinderen een overzicht hoe de dag eruit gaat zien.

 Projecten: Wij werken met de projecten van de 
Kleuteruniversiteit; thematische projecten op basis van 
prentenboeken. Ons komende project is ΅Als ik later groot ben” 
(beroepenproject) en sluit aan bij het thema van de 
kinderboekenweek.

 Wat leren we deze week? Op de gang hangt een themabord; 
hierop staat welk thema we hebben, welke opdrachten we 
maken, welke letter/cijfer we leren. 

Planbord De verplichte opdrachten worden aan het begin van de 
week ingepland door de leerkracht(groep 1)en door uw kind en 
de leerkracht samen(groep 2).

 Kiesbord Als uw kind geen verplichte opdracht heeft, mag het 
vrij kiezen uit de hoeken en kasten.

 Activiteiten tijdens de inloop om 8.30 uur Elke ochtend, behalve 
op maandag, starten we met de inloop. De leerkracht legt voor 
alle kinderen een opdracht klaar.

 Uitgestelde aandacht- time timers Om de kinderen te leren dat 
hun juf niet altijd beschikbaar is, leren we de kinderen om te 
gaan met uitgestelde aandacht. Als de timetimer loopt en de 
appel op rood staat, mag je juf even niet storen.



Themabord      Planbord           Kiesbord
(gang)             (opdrachten)    (vrij kiezen)



Afspraken

 Fruit/ brood eten- niet teveel en graag zo gezond mogelijk.

 Schoolfruit: De kinderen krijgen dan op woensdag, donderdag en vrijdag 
fruit van school. Op maandag en dinsdag nemen ze zelf fruit mee van 
huis. Het is nog niet bekend wanneer we het schoolfruit krijgen.

 Verjaardag vieren- Helaas kunt u nu niet aanwezig zijn bij een verjaardag 
viering. Wij maken altijd foto’s en deze krijgt u via de parro-app.

 Traktatie- Zo gezond mogelijk en graag apart verpakt.

 Mededelingen/vragen- Graag na schooltijd- Dringende mededelingen/  
vragen kunnen altijd.

 Parro-app/Nieuwsbrief Mededelingen en verslag van activiteiten doen we 
doorgaans via de parro app. Ook in de nieuwsbrief (1x per maand) doen 
we regelmatig verslag van activiteiten.



 PBS is een school brede aanpak die zich richt op het 
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen 
van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een 
positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. 

 Er wordt één keer per week een les gegeven rondom de 
verwachtingen gewenst gedrag (bijv.: naar de wc gaan)

 We delen muntjes uit aan de kinderen voor goed 
gedrag, maar “You never know when you get a 
surprise”. De muntjes komen in een groeps-
muntjesbuis, na 50 muntjes (groep 1) en 100 muntjes 
(groep 2) volgt er een groepsbeloning. Deze beloningen 
zijn met elkaar bedacht.

PBS → Positive Behavior 
Support 



PBS 



Methodes 

We maken gebruik van de volgende methodes:

 Algemeen :Kleuteruniversiteit

 Muziek: 123 Zing

 Engels: Groove me

 Begrijpend luisteren: Kids Week



Ontwikkelingsvolgmodel
Bosos

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind mbv

De ontwikkelingslijnen van Bosos:

 Visueel-motorische ontwikkeling

 Taal/denkontwikkeling

 Ontwikkeling van de leesvoorwaarden

 Ontwikkeling van de rekenvoorwaarden

 Sociaal-emotionele ontwikkeling

 Observaties gr.1 – gedurende het hele schooljaar

 Observaties gr.2 -gekoppeld aan een periode in het 
jaar (oktober, januari, april, juni)

Tijdens de oudergesprekken bespreken we deze
observaties met u.



Portfolio,
oudergesprekken

 Portfolio- gaat aan het eind van het schooljaar mee naar huis.

Het portfolio is vernieuwd, u krijgt hierover tzt apart bericht.

 Oudergesprekken

September          verplicht (kennismakingsgesprek)
Maart                   verplicht
Juni                     verplicht

U kunt natuurlijk altijd een gesprek aanvragen!



Overige activiteiten
 Kunstontmoeting “Spekkies met prik”

Donderdag 16 september 9.30 uur op IKC Pieter van Tuyl in 
Hoogersmilde.
We gaan hier met de bus naar toe.

 Kinderboekenweek ”Worden wat je wil”  
6 t/m 17 oktober
Afsluiting door Lifestyle op 14 okt, 8.30 uur. Het is nog niet bekend
of hier ouders bij aanwezig mogen zijn.

 Lampionnenoptocht- zingen voor de bewoners van de Driemaster en 
het Beurtschip- dinsdag 9 november

 Pietengym- 30 november

 Sinterklaasfeest- 2 december

 Kerstfeest- 23 december



Overige activiteiten

 Natuur Milieu Educatie- Project Voedsel –maart 2022

 Mobiel planetarium- 3 maart 

 Koningsspelen- 22 april 

 Schoolreis – Nienoord Leek- datum nog niet
bekend

 Drentse Cultuuracademie
Drents Archief: Groep 1 →11 mei

Groep 2→12 mei

 Laatste schooldag- 7 juli- feest!



Klassenouder

 Klassenouder- per groep 1 ouder

Helaas zijn de klassenouders in deze Coronatijd wat meer op    
afstand en is er wat minder te doen dan andere jaren. 

Lijkt het u leuk om dit jaar klassenouder te worden? 
Geeft u zich dan op bij de leerkrachten via de Parro-app!



Verder
 Logopedische screening

Groep 1- Twee keer per schooljaar vindt een screening plaats van de laatst 
ingestroomde leerlingen in groep 1. De ouders van deze leerlingen 
ontvangen een brief met het verzoek een vragenlijst digitaal in te vullen. 

Groep 2- Eén keer per jaar vindt de screening van groep 2 leerlingen plaats. 
De ouders van deze leerlingen ontvangen een brief met het verzoek een 
vragenlijst digitaal in te vullen. 
De screening van groep 2 zal plaatsvinden in de weken 14 t/m 24 2022.

 Jeugdgezondheidszorg

De jeugdverpleegkundige van de  GGD screent de kinderen van groep 2. 
Ouders vullen een lijst in met vragen over de gezondheid en ontwikkeling 
van hun kind. Het is nog niet bekend wanneer deze screening zal zijn.

 Luizencontrole

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op eventuele 
luizen/neten.



Wij vinden een goede samenwerking 
met ouders erg belangrijk. Is er iets, 
niet twijfelen gewoon komen. Samen 

komen we er wel uit!

Heeft u vragen n.a.v. deze 
presentatie?

Stuur een mail of maak een 
afspraak!



We maken er met elkaar een 
fijn schooljaar van!!

Hartelijke groeten 
van Janet, Elze, 
Gabrielle, Annet


