
Welkom allemaal!



Wie staan er voor de klas:
Maandag, dinsdag en woensdag: juf Nathalia de Swart

Donderdag en vrijdag: juf Carola Hartog

.



Dagindeling groep 1

•8.20 - De kinderen komen binnen, de stoelen staan in de kring en er liggen boekjes/spelletjes klaar.
•8.30 - De deur gaat dicht en de boekjes/spelletjes worden opgeruimd.
•8.30 – Kringactiviteit: benoemen wat we die dag gaan doen, welke dag is het vandaag, morgen, gisteren,

het tellen van de jongens/meisjes en wie missen we, wat voor weer is het en wie zijn de helpende
handjes vandaag.

•8.45 – We nemen via het digibord/de platen de woorden van LOGO 3000 door. 
•9.00 – We kiezen via het kiesbord, werken aan de weektaak of doen een verplichte opdracht.
•10.30 – We eten ons fruit/groente en drinken water.
•10.45 - Groepsopdracht Piramide of Taal/Reken opdracht.
•11.00 – Buitenspelen of bewegen in de klas / gymmen.
•12.00 – We eten ons (bruine) brood en drinken water. Daarbij kijken we een filmpje.
•12.30 – Taal/Reken/Muziek of Drama activiteit.
•12.50 – We kiezen via het kiesbord, werken aan de weektaak of doen een verplichte opdracht.
•13.45 – We hebben opgeruimd, nemen de dag door en trekken onze jas aan.
•14.00 – We worden opgehaald en gaan naar huis.



Op de computer oefenen we de Logo 3000 

woorden, Squla en Rekentuin.

Bij binnenkomst gezellig een boekje met uw 

kind lezen of gezellig meespelen tijdens de 

inloop op donderdag.



Tussendoortje:
Om 10.30 uur gaan we met de kinderen fruit/groente eten en drinken.
De kinderen drinken water op school uit plastic bekers die op school aanwezig zijn. 
Daarnaast eten we een stukje fruit of groente.
Wanneer een kind dorst heeft mag het altijd water drinken.

Muziek:
De kinderen krijgen 1 x in de week op de maandag muziekles van Fluxus. 
Ze leren er ritme en maatgevoel op een speelse manier.

Gym: 
Onze school beschikt over een speellokaal, daar kunnen we elke dag gebruik van maken. Onze vaste gymdagen zijn de dinsdag en vrijdag.
De kinderen gymmen in een broekje en een T-shirt. Aan de voeten gymschoentjes, het liefs met klittenband of elastiek. Graag voorzien van naam.

Lunchen:
Om 12.00 uur gaan we met de kinderen lunchen. De kinderen pakken dan hun trommeltje met brood. De kinderen mogen naar behoefte water pakken.
De leerkracht eet met de kinderen. Om half 1 stoppen we met eten, broodjes die niet op zijn gaan mee naar huis.

Ouderbijdrage
Onze school vraagt een ouderbijdrage van € 50. Daar worden verschillende activiteiten van betaald, zoals: uitstapjes, het Sinterklaascadeau enz.
Dit jaar zit het schoolreisgeld er ook bij.  Aan het eind van het schooljaar gaan we met de kinderen op schoolreisje  met de bus. Vorig jaar zijn we naar de “De 
Holle Bolle Boom” geweest. 

Activiteiten:
Het komende schooljaar maken we gebruik van buitenschoolse activiteiten:  de kinderboerderij , een kindervoorstelling en de bibliotheek.

Computers in de klas:
In onze klas staan 2 computers, met het onderwijsprogramma Squla en LOGO-DIGITAAL er op. Ook oefenen de kinderen Rekentuin.
Het is gericht op het vergroten van het rekenkundig inzicht, de woordenschat en sluit aan bij de thema’s van de klas.
Voor LOGO-DIGITAAL kunt u een thuislicentie aanvragen. Uw kind oefent dan de platen die op school zijn aangeboden. De kosten bedragen hiervoor € 10 voor 
het hele schooljaar.

Ook kijken we regelmatig via het Digibord educatieve programma’s en doen we digibordlessen.



Tijd om te lunchen

Om half 11 eten we fruit en drinken we water. En om 12 uur eten we 

ons (bij voorkeur gezonde) brood en drinken we ook weer water.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGzqPBitfXAhUNDewKHQsBDmUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Frubriek.nl%2Fbaby-kind%2Ffruit-eten-met-food-art&psig=AOvVaw0qFehaUm_AZxgKclHSiidU&ust=1511608453659417


❖ Het belangrijkste misschien wel, belangstelling tonen voor wat het kind op school heeft 
gedaan/gemaakt en heeft beleefd.

❖ Alles wat u met uw kind doet verwoorden en benoemen.

❖ Boeken halen uit de bibliotheek (dit is gratis).

❖ Gezelschapsspelletjes thuis aan de tafel doen.

❖ Nederlandse TV kijken.

❖ Begrippen met uw kind oefenen zoals: onder de tafel, op de tafel, achter de tafel enz. 

Of de begrippen: meer, minder, zwaar, licht, veel, weinig enz.

❖ Het themaboekje met uw kind doornemen en naar de VVE bijeenkomsten gaan.

❖ De tips opvolgen die u via digiduif of gesprekken van de leerkracht krijgt.



Thema tafel 

Bij elk thema is er een thema tafel met 

spullen over het thema.

 



Logo-3000 en Logo-digitaal
Op school werken we met LOGO 3000, dit is een woordenschat methode.

Uw kind leert elke dag nieuwe woorden. Deze hangen zichtbaar in de klas.

Die blijven  daar dan een paar dagen hangen. Deze woorden worden weer 
op de computer herhaald en geoefend met verschillende spelletjes.

Er is ook een thuiswerk versie. Uw kind oefent dan de woorden die het op 
school leert. De kosten zijn hiervoor zijn € 10 per jaar.



Wij werken thematisch 
volgens de piramide 
methode. Iedere periode 
duurt 3 tot 4 weken.

 Piramide is een educatief 
concept voor jonge kinderen. 
Door slimme combinaties van 
activiteiten en spel krijgen ze 
in een veilige omgeving grip 
op de wereld.



 Wij rekenen volgens de met 
sprongen vooruit methode. 
Dit gaat op een speelse 
manier en sluit aan bij de 
thema’s.



Heerlijk fantasievol bewegen met de droomvogel verhalen en versjes.



Als het lekker weer is spelen we graag buiten.



Hiep, hiep hoera!!

De kinderen trakteren bij voorkeur gezonde 

traktaties, op de onderstaande link vind u 

allemaal leuke ideeën.

http://www.gezondtrakteren.nl/



Klimmen en klauteren doen we in het 
speellokaal en op vrijdag in de grote gymzaal 
onder begeleiding van meester Dennis.



Tijd om naar huis te gaan!



Altijd welkom


