
 
 

Informatieavond groep 1 en 2 

Groep 1 en 2 
 

Een dag uit het leven van een kleuter 

Een kleuter ontwikkelt zich spelenderwijs in contact met andere kinderen en zijn omgeving. 
Al spelend, in de veilige omgeving van het gezin en het kindcentrum, leert het kind de wereld 
kennen en ontwikkelt vaardigheden. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe maak ik ruzie? En hoe 
los ik dat op? Hoe maak ik (samen) opdrachten? Hoe leer ik knippen, plakken, klimmen en 
klauteren? We luisteren naar verhalen, zingen liedjes, spelen in de hoeken, dansen en 
bewegen naar muziek. In de groepen 1/2 komen alle ontwikkelingsgebieden geïntegreerd aan 
bod; ze staan in verbinding met elkaar. 

 

Vreedzame School  

U als ouder en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een 
maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en 
rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. 
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. 
Het kindcentrum als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de 
nodige sociale vaardigheden te oefenen. 
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve 
manier met elkaar om te gaan.  
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve 
bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind naar het kindcentrum gaat, maar zorgt 
ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk kijken op 

www.devreedzameschool.nl. 
 

Lesprogramma 

In de onderbouw werken we met thema’s. De kinderen hebben een actieve rol in het 
uitwerken van de thema’s, zoals het samen bedenken van hoe een hoek er moet uitzien en 
wat ze willen leren over het thema, zodat het thema aansluit bij de belevingswereld van het 
kind. We werken hierbij met zoveel mogelijk concreet materiaal. Daarnaast maken wij als 
naslagwerk en ideeën gebruik van de projecten van Kleuteruniversiteit.  
Ook maken we gebruik van de werkmap ‘Gecijferd Bewustzijn’ en ‘Fonemisch bewustzijn’. 
Daarnaast gebruiken we ‘Talentenlijn’ voor de kinderen van groep 2 met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 
 
Om alles in de klas in de sfeer van het thema te krijgen, doen we regelmatig een beroep op de 
ouders met een hulpvraag of we bepaalde spullen van thuis mogen gebruiken. 
Bij elk nieuw thema bieden we verschillende opdrachten aan. Ook ontwerpen we hoeken, 
waarin kinderen zich kunnen uiten en spelenderwijs kunnen leren. Zo ontdekken we met 
elkaar de “wereld”, lezen we prentenboeken en leren we liedjes en versjes.  
In de klas maken we gebruik van een planbord. Dit is een bord met veel picto’s van 
verschillende activiteiten, waaruit de kinderen kunnen kiezen. 
 
Ieder kind maakt een keuze uit de verschillende activiteiten die worden aangeboden via het 
planbord. In de loop van de tijd komen daar verplichte opdrachten bij. Dit is belangrijk voor 
het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. Soms is ook de sturing van de leerkracht 
van belang.  
Aan het begin van de week legt de leerkracht de opdrachten uit. Wij oefenen in het leren 
plannen van de verplichte opdrachten, zodat het kind aan het einde van de week zijn 
opdrachten afgerond heeft.   

http://www.devreedzameschool.nl/


 
 
 

Muziek 

Voor de muzikale vorming gebruiken wij de methode ‘123 Zing’. Muziek leer je, maak je, 
ontdek en beleef je door het te doen. Het zorgt voor plezier en saamhorigheid in de klas. 
‘123 zing’ sluit hier naadloos bij aan. Het is een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8. 
De methode biedt aansprekende liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en genres 
aan bod komen.  
 

Engels 

In groep 1/2 maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Bobo the rockstar 
leert de kinderen elk thema weer nieuwe woordjes. De thema’s sluiten aan op 
de onderwerpen die in de onderbouw aan bod komen zoals de vier seizoenen, 
je lichaam en je familie.  
We oefenen regelmatig de Engelse liedjes die worden aangeboden. Dit om het 
Engels heel gemakkelijk en natuurlijk te laten terugkeren op andere 
momenten in de week.  

 

Niveaugroepen 

Op de Tweestroom werken we in niveaugroepen. Er zijn drie niveaus te onderscheiden: 
 
Het basisarrangement  
Hierin zit het grootste deel van de groep. Deze kinderen hebben uitleg nodig en gaan daarna 
zelfstandig aan het werk. 
 
Het verdiepte arrangement 
De kinderen in dit arrangement hebben minder uitleg nodig. Zij mogen meteen aan de slag 
gaan. Ze werken aan dezelfde doelen als de basisgroep, maar als ze klaar zijn met hun werk, 
gaan zij aan de slag met een verdiepte taak. 
 
Het intensieve arrangement 
Als de uitleg aan de basisgroep voorbij is, krijgen de kinderen in dit arrangement nog een 
tweede instructie. Tijdens die instructie kijkt de leerkracht of de kinderen de aanpak 
begrijpen en of zij ook aan het werk kunnen gaan. 
 
De kinderen worden ingedeeld in een arrangement n.a.v. de observaties in de groep van uw 
kind. Ook hun sociaal-emotionele welbevinden, gedrag en werkhouding spelen hierbij een rol. 
 

In kaart brengen van de ontwikkeling 

Gedurende het onderwijsjaar werken we spelenderwijs met de kinderen aan de doelen 
waaraan ze moeten voldoen. De ontwikkeling die de kinderen doormaken wordt door middel 
van observaties door de leerkracht in kaart gebracht en verwerkt in het digitale 
observatiesysteem ‘Mijn kleutergroep’. 
 

Bijbels onderwijs 

Er wordt gewerkt met de methode ’Kind op Maandag’ en daar worden zoveel mogelijk ‘de 
veilige schoolregels’ bij betrokken. 
Elke week wordt er een nieuw Bijbelverhaal verteld en een liedje aangeleerd. 
In de nieuwsbrief van het kindcentrum staat iedere keer welke verhalen centraal staan, zodat 
u thuis ook weet, wat wij in de klas vertellen. 
 

 

 



 

 

 

Bewegings onderwijs  

Zwemmen 
Op maandagmiddag krijgen de kinderen van groep 2 om de week zwemles in zwembad  
‘De Louwert’. We gaan met de bus naar het zwembad. Daarbij hebben we totaal zes 
hulpouders nodig. Drie hulpouders zijn nodig bij hulp in het 
zwembad. Drie hulpouders zijn nodig bij het afdrogen. Hiervoor 
ontvangt u een rooster. Een belangrijk gegeven is, dat 
schoolzwemmen bewegingsonderwijs is en niet hetzelfde is als 
particuliere zwemles. Het doel is om de kinderen watervrij te 
maken. 
   

Gym  

Op woensdag wordt er in het speellokaal gymnastiekles gegeven door onze vakdocent 
Marjolein Wijting van Hi5Ambacht. De kinderen gymmen in sportkleding met gymschoenen 
(zonder veters). Wilt u deze alstublieft voorzien van namen. De gymtas blijft op school en 
gaat voor een vakantie mee naar huis voor een wasbeurt. Sieraden graag thuis laten.  
 
Wilt u er op letten dat de kinderen makkelijke kleding aan hebben op gym- en zwemdagen? 
 

Schooltelevisie op het digibord 

De groep kijkt elke week naar ‘Koekeloere’ via het digibord. Dit is een 
programma van de NOT en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
Daarnaast wordt er ook wel eens gekeken naar programma’s die aansluiten 
bij het thema van de klas.  
 

Kleuterbibliotheek 

Iedere week mogen de kinderen een boek lenen uit de kleuterbibliotheek. Zij mogen dit boek 
een week mee naar huis nemen.  
Op de ochtend voor de ruildag wordt het boek door de leerkracht ingenomen en er worden ‘s 
middags weer nieuwe boeken uitgeleend. U wordt geïnformeerd door de leerkracht op welke 
dag dit gaat gebeuren. De kinderen krijgen een linnen tas van school en nemen daarin het 
boek mee naar huis. Het is de bedoeling dat het boek ook in dezelfde linnen tas weer terug 
mee naar het kindcentrum komt.  
 
Om de bibliotheek up to date te houden vragen we aan iedere ouder een bijdrage van € 5,00.  
Wilt u dit bedrag in een envelop, voorzien van de naam en groep van uw kind aan de 
leerkracht geven. Zij zorgt ervoor dat er nieuwe boeken worden aangeschaft. Stroomt uw kind 
na de kerstvakantie in, in groep 1, dan vragen we €2,50.  
 

Verjaardagen 

Kinderen vanaf vijf jaar mogen hun verjaardag in de klas vieren. U kunt de traktatie ’s 
morgens bij binnenkomst aan de leerkracht geven. We maken een paar foto’s en sturen die 
aan u per mail, zodat u kunt nagenieten van dit feestje. 

 

Zending 

Als school vinden wij de zorg voor onze naasten belangrijk. 
Dit is ook één van de redenen dat we al een aantal jaar geld ophalen voor ons sponsorkind 
Maria Nicoleta. Maria Nicoleta is een meisje van acht jaar en woont in Roemenië. 
Ze komt uit een erg arm gezin met drie kinderen. Ook haar twee broertjes (Costin en Dragos) 
maken deel uit van het kind sponsorprogramma. 



Van het zendingsgeld kan Maria terecht bij het opvangcentrum van Zending over Grenzen, 
waar ze onder andere begeleiding krijgt om toch naar school te gaan.Ook wordt er geprobeerd 
veranderingen aan te brengen in de kwetsbare thuissituatie door hulpgoederen, hygiëne 
artikelen en extra voeding aan de familie van Maria Nicoleta te geven. 
 
Met het zendingsgeld wat we ophalen elke maandag, doen we ook mee aan de actie: 
“Spaar met je school een cadeau voor een kind of een gezin in een ontwikkelingsland”. 
Deze spaaractie doen wij vanuit de organisatie ‘Compassion’. 
In de klas kiezen we een ‘cadeau’ (bijv. kip, gereedschap, waterfilter, schoolboeken etc.) 
waar we voor gaan sparen. Als we genoeg gespaard hebben, krijgt het kind/gezin het cadeau 
via Compassion. 
Helpt u met ons mee, zodat kinderen in een ontwikkelingsland een kans krijgen op een goede 
toekomst! 
 

Huishoudelijke informatie: 

 

• Elke maand krijgt u via de mail de nieuwsbrief van ons kindcentrum. Hierin staat voor 
u belangrijke informatie.  

• Als er iets is, kunt u altijd even een afspraak met ons maken na 14.30 uur. 

• Per groep hebben we 2 ouders die fungeren als contactouders. Zij hebben regelmatig 
contact met de leerkracht en onderhouden het contact tussen ouders en leerkracht. 
Via de groepsapp of mail wordt u regelmatig op de hoogte gehouden. 

• Na iedere vakantie is er luizencontrole. Iedere klas heeft twee luizenpluisouders nodig, 
die de kinderen onder schooltijd controleren. Wordt er hoofdluis gesignaleerd, dan 
worden er brieven uitgedeeld.  

• Iedere ochtend nemen de kinderen voor twee pauzes drinken mee naar het 
kindcentrum. Uw kind mag elke dag fruit meenemen voor de kleine pauze en een 
gezonde lunch voor de middagpauze. 

• De lunch gaat in de koelkast. 

• Graag pakjes/bekers en broodtrommels voorzien van naam. 

• Als u op de hoogte wilt blijven van wat er in de klas speelt, dan kunt u ook een kijkje 
nemen op de groepspagina op onze website: www.tweestroom-hia.nl of op facebook, 
instagram en/of twitter.  

• Ouders van nieuwe kinderen ontvangen een inlogcode voor het ouderportaal van 
Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Als er iets verandert in uw adresgegevens, 
telefoonnummer of e-mailadres, vragen wij u dit zelf te wijzigen.  

• Voor uw kind ontvangt u inloggegevens voor COOL en Teams. In Teams vindt u soms 
ook informatie over de groep. Denk bijvoorbeeld aan de invullijsten voor 
oudergesprekken. U wordt als ouder op de hoogte gebracht wanneer u daar moet 
inloggen.  

 
 

 

 

http://www.tweestroom-hia.nl/

