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Informatiefolder groep 1/2 
 

Welkom! 

Van harte welkom in groep 1/2. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van 

het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze 

groepspagina in de schoolapp? Daar vindt u gedurende het schooljaar nieuwe informatie die onze 

groep betreft. 

 

Vakinformatie 

Ook voor dit nieuwe schooljaar willen we weer dat uw kind veel leert. Voor de verschillende vakken 

staat vast wat in elk geval aan bod moet komen. We kunnen hieronder niet alles noemen, maar u 

leest hier in grote lijnen wat uw kind dit schooljaar gaat leren. 

 

Vak Inhoud 

Bijbelse geschiedenis 

Methode: Kind op maandag 

 

In Kind op maandag staan de bijbelverhalen die we 

vertellen aan de kinderen. De laatste vrijdag van de 

maand hebben we een maandsluiting met de kinderen 

van groep 1 t/m 4. 

Rekenen  

Methode: met sprongen vooruit 

 

Met sprongen vooruit is een rekenmethode die de 

kinderen de rekenvaardigheden spelenderwijs 

aanleert. Voorbereidend rekenen waarbij we met 

cijfers en tellen bezig zijn. 

Taal  

Methode: Fonemisch bewustzijn, zeg 

het maar. 

 

Taal speelt bij alle activiteiten een belangrijke rol. In de 

groep staat een letterkoffer waarbij een letter centraal 

staat. De kinderen vullen de koffer met voorwerpen 

die met deze letter beginnen. Daarnaast komt taal op 

allerlei manieren aan bod: voorlezen, rijmspelletjes, 

woordspelletjes, gesprekken. In groep 1 krijgen de 

kinderen de ik-koffer mee. De koffer vullen ze met 

spullen die voor hun belangrijk zijn. Op school vertellen 

ze hierover. Groep 2 krijgt Pompom mee naar huis om 

te logeren. Bij terugkomst vertellen ze wat Pompom 

samen met hun beleefd heeft.  
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Kringactiviteiten: 

 

De kring neemt een centrale plaats in, in de groep. In 
de kring vinden veel gezamenlijke activiteiten plaats, 
zoals gesprekken, taal-rekenactiviteiten, muziek, 
verjaardagen.  

Muziek

 

Op vaste momenten op een dag wordt er gezongen 

met de kinderen. Te denken valt aan eten en drinken , 

bij het opruimen. Tevens zingen we veel liedjes die 

passen bij het thema. 

Bewegingsonderwijs 

 

Kinderen leren spelenderwijs. Daarbij is bewegen erg 

belangrijk. We spelen zoveel mogelijk buiten gezien de 

ruimte en frisse lucht. Ook maken we gebruik van het 

speellokaal waar we een spel- /of gymles geven. 

Spelen/werken 

  

Wij werken in groep 1/2 volgens een rooster, waarin 

speel en werkmomenten zijn opgenomen. Deze vinden 

plaats zowel in de ochtend als in de middag. Het spelen 

en werken gebeurt aan de tafel of in de hoeken 

(bouwhoek, huishoek, leeshoek, computerhoek, 

treinhoek). We maken regelmatig een hoek die aansluit 

op het thema. 

Thema’s  Wij werken rondom thema’s waarbij we de activiteiten 

zoveel mogelijk op aan sluiten.  

Coöperatief leren Door samen te werken leren de kinderen van elkaar. 

Dit gebeurt in groep 1/2 vooral in tweetallen of met de 

hele groep.  
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Engels 

Methode: My name is Tom 

 

In onze samenleving is Engels niet meer weg te 

denken. In deze methode leren de kinderen aan de 

hand van thema’s op een speelse manier Engels. 

Prentenboeken, (digitale) praatplaten en 

computeroefeningen zorgen voor veel afwisseling. Met 

de handpop Tom zorgen we voor een natuurlijke 

manier om Engels aan te bieden. Tom wordt hun 

vriendje waarmee ze praten, zingen en plezier hebben. 

Creatieve vakken/drama 

 

De creatieve opdrachten sluiten aan op het thema 

waar we op dat moment mee bezig zijn. Dit geldt ook 

voor de dramalessen. 
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Regels en routines in de klas  

Aan het begin van het schooljaar worden samen met de kinderen klassenregels opgesteld. Deze 

regels en afspraken hangen op een zichtbare plek in de klas. 

 

Voor schooltijd (in coronatijd): 

Normaal gesproken is er vanaf 10 voor half 9 pleinwacht op het schoolplein. De kinderen kunnen op 

het schoolplein spelen tot de eerste bel gaat. Op dat moment maakt elke groep een rij. De groepen 

gaan met hun eigen leerkracht de school binnen. In verband met het coronavirus gaan de kinderen 

de komende schoolweken vanaf 10 voor half 9 door hun eigen deur naar binnen. De kinderen van 

groep 1 en 2 worden ’s morgens opgewacht door de leerkracht en gaan met hun juf naar binnen.  

 

Hulpjes Iedere dag mogen er 2 kinderen naast de juf zitten. Ze mogen de juf helpen met allerlei 

klusjes die die dag aan de orde komen.  

 

Praktische zaken 

Overblijven  

In verband met het coronavirus werken we de komende tijd met een continurooster. De leerlingen 

eten in de klas met hun eigen leerkracht. Ze spelen met buiten onder toezicht van 

de overblijfkrachten.  

Normaal gesproken kunnen de kinderen tussen de middag naar huis of gebruik 

maken van de overblijf. Kinderen kunnen tussen de middag (van 11:45 uur tot 

13:00 uur) overblijven op school. Dit gebeurt onder toezicht van drie overblijfouders, in drie groepen: 

één voor de onderbouw (groep 1 t/m 2) en twee voor de bovenbouw (groep 3 t/m 8) elk met één 

moeder, vader of grootouder. Bij slecht weer wordt er binnengespeeld. Er is voor de overblijvers 

eigen speelgoed beschikbaar. Meer informatie vindt u in onze overblijfgids of op onze website. 

 

Een strippenkaart voor 20 keer overblijven kost € 25,00. 

Een strippenkaart voor 45 keer overblijven kost € 50,00. 

 

Voor kinderen die het hele jaar door overblijven kunt u een abonnement nemen.  

Een abonnement kost € 90,00 per jaar (overblijven op ma, di en do).  

 

In een incidenteel geval is het mogelijk uw kind over te laten blijven tegen contante betaling. Dit kost 

dan € 2,00 per keer. 

 

Gym 

Bij slecht weer maken we gebruik van het speellokaal. Tijdens de gym of spelles 

dragen de kinderen gymschoenen. De gymtas met de schoentjes hangt aan de 

kapstok en blijft op school. Wilt u uw kind schoenen meegeven die ze makkelijk 

zelf aan kunnen doen. En gedurende het jaar in de gaten houden of de schoenen 

nog passen.   

 

Trakteren 

Gebruikelijk is dat een jarige de eigen groep en de eigen leerkracht trakteert. Het is fijn als er even 

overlegd wordt met de leerkracht wanneer uw kind zijn/haar verjaardag wil vieren in de klas. De 

http://anneraaymakers.files.wordpress.com/2010/04/boterham1.jpg
http://www.google.nl/url?url=http://www.sporthuisruisch.nl/dance/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_JK2U6KhFOmg0QW9_IGgAg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHEnvUEOquqMFqWD7csomLdtQx75w
http://www.lingelaar.nl/bestanden/483518/Overblijfgids-2018.pdf
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Ouderraad heeft in iedere groep een grabbelton staan, waaruit de jarige een cadeautje mag 

grabbelen. I.v.m. COVID-19 moeten de traktaties voorverpakt zijn. Wij vinden het leuk als u als ouder 

bij het feest aanwezig kunt zijn. Dit is nu helaas in de Coronaperiode niet mogelijk. Wij vragen u de 

kaarten voor het kinderfeestje buiten de klas uit te delen. Voor sommige kinderen is het vaak 

moeilijk als ze niet gevraagd worden voor het feestje.  

 

Gruitendagen  

Op de Lingelaar promoten we gezonde voeding. De laatste jaren hebben we meegedaan aan het E.U. 

schoolfruit programma en ook dit jaar hebben we ons hier weer voor ingeschreven en hopen we 

ingeloot te worden. Dit houdt in dat we gedurende een bepaalde periode, drie keer in de week 

groente/fruit krijgen. Op woensdag is onze gruitendag, alle kinderen moeten die dag groente of fruit 

meenemen als tussendoortje. Ook op de andere dagen stimuleren wij het eten van groente of fruit 

als tussendoortje.  

 

Creamomenten  

We organiseren op school creaochtenden voor groep 1 t/m 4. De kinderen worden per bouw door 

elkaar gemengd en werken in circuitvorm aan verschillende creatieve uitingsvormen (bijvoorbeeld 

handwerken, koken, tekenen, knutselen, techniek). Om dit te kunnen blijven realiseren hebben we 

de hulp van u als ouders hard nodig. Dit schooljaar is het nog de vraag hoe we dit vorm kunnen 

geven i.v.m. COVID-19.   

 

Ouders en leerkracht in gesprek 

Het komende schooljaar hebben we de volgende gespreksmomenten in de kalender staan:  

- 14 september: informatieavond (deze informatiefolder is i.p.v. de informatieavond) 

- 5/6 oktober: inloop-/vertel-het-mij-gesprekken 

- 26 november: inloopmiddag/-avond 

- 12 februari: rapport 1 mee 

- 17/18 februari: rapportgesprekken + adviesgesprekken groep 8 

- 15 juni: inloopmiddag/-avond en potloodadviesgesprekken groep 7 

- 14 juli: rapport 2 mee 

 

De inloopgesprekken zijn facultatief. Zowel de leerkracht als ouders kunnen een gesprek aanvragen 

indien nodig.  

Wanneer de leerkracht tussentijds bijzonderheden over uw kind te vermelden heeft, zal er altijd 

contact met u worden opgenomen. Wilt u bijzonderheden omtrent uw kind ook tijdig bij de 

leerkracht melden? U kunt altijd een tussentijdse afspraak met de leerkracht maken wanneer u 

vragen heeft of iets wilt bespreken. Op die manier willen wij graag de lijntjes kort houden. 

Tot slot 

Wij willen graag een school zijn waar open wordt gecommuniceerd en waar ouders zich betrokken 

voelen. Mocht u vragen, opmerkingen, zorgen of kritiek hebben, wilt u dit dan met de betreffende 

leerkracht bespreken? Indien nodig kan vervolgens de intern begeleider of directeur aansluiten bij 

een gesprek. Met elkaar kunnen we onze missie voltooien. 

Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en veel leert! 



 

6 
 

 

     

      



 

7 
 

 

 


