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Informatie groep 1 & 2 
Handig om te weten 
 

Brengen/halen 
Om 8.25 uur wordt ‘s ochtends de deur opengemaakt en kunnen de kinderen alleen naar binnen komen 

en om 14.40 uur kunnen ze weer bij de klas opgehaald worden. Afspraak is dat de kinderen gedag zeggen 

tegen de juf.  
Wij willen u vragen buiten afscheid te nemen van uw kind, de juffen staan klaar om de kleuters te 

ontvangen. De kinderen van groep 1/2 D, E en F komen langs de hal naar binnen. De andere kinderen 
langs de zijingang. Let goed op de bel. Bij de eerste bel gaan de hogere groepen naar binnen. Wanneer de 

tweede bel gaat, en de grote kinderen dus al naar binnen zijn, kunnen de kleuters rustig en geheel 

zelfstandig naar binnen komen. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is, we starten in de klas om 
8.30 uur. 

We begrijpen dat wanneer uw kind net naar school gaat, u de eerste 3 weken even meeloopt. We 
verwachten dat uw kind daarna zelfstandig naar binnen komt. Het is fijn voor uw kind om hierop 

voorbereid te worden, afbouwen is gewenst. De kinderen zijn erg trots wanneer zij ‘alleen’ naar binnen 
kunnen. 

Om kwart voor drie heeft u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de groep en als u vragen heeft, dan 

heeft de juf alle tijd voor u. Zijn het grotere vragen of problemen dan kunt u het beste even een afspraak 
maken met de leerkracht. Kleine boodschapjes kunt u op een briefje aan het kind meegeven, u hoeft dan 

niet mee naar binnen te lopen. Wij willen de aandacht tijdens het binnenkomen graag richten op de 
kinderen. U kunt nog eventjes zwaaien voor het raam. Wij verzoeken u dit heel kort te doen in verband 

met het starten van de lessen in de school.  

Wilt u er met het ophalen rekening mee houden dat er vaak aan het einde van het dagdeel nog bepaalde 
dingen besproken worden en dat het fijn is dat de kinderen hun aandacht hierbij kunnen houden.  

Op woensdag zijn de jongste kleuters vrij. De groep 2 kinderen gaan deze dag tot 12.30 uur naar school. 
Draagt u er zorg voor om de leerkrachten te informeren door wie/welke BSO uw kind opgehaald zal 

worden wanneer u dit als ouder op bepaalde dagen niet zelf doet. 
 

Ziek 

Is uw kind ziek, of kan het om een bepaalde reden niet of niet op tijd op school zijn, wilt u dit dan 
telefonisch melden voor 8.30 uur, 076-5300006.  

 
Zindelijkheid 

Wij verwachten dat de kinderen zindelijk zijn wanneer zij naar school komen. Zij voelen zelf aan wanneer 

ze naar het toilet moeten en regelen dit verder zelfstandig. Wanneer uw kind dagelijks op school in 
zijn/haar broek plast/poept, vragen wij u om zelf te komen verschonen. 

Wanneer uw kind een keer een ‘ongelukje’ heeft en kleding van school aan krijgt, vragen wij u deze zo 
spoedig mogelijk gewassen weer mee terug te geven. 

 

Fruit 
Iedere ochtend wordt er in de klas ‘fruit’ gegeten. De bedoeling is dat kinderen dan fruit (maar een 

gezonde koek mag ook) en wat te drinken meenemen. Geef uw kind mee wat het op kan, want in principe 
is het de bedoeling dat de kinderen hun trommeltje leeg eten.  

Schrijf op de bekers/bakjes/bananen van uw kind de naam, zodat misverstanden kunnen worden 
voorkomen. 

De kinderen mogen zoveel water vanuit de kraan drinken als ze willen. 

 
Spullen van thuis 

Kinderen mogen wel eens iets meenemen naar de klas om te laten zien. Hele bijzondere dingen mogen ze 
in de kring laten zien aan hun klasgenootjes. Dit is wel op eigen risico, hoewel we er natuurlijk zo 

voorzichtig mogelijk mee zullen zijn. 

 
Lunch 

De kinderen lunchen met de leerkracht in de klas. Daarna wordt de tussenschoolse opvang verzorgd door 
de KOBER-groep. Wij vragen u geen ongezonde koek of snoep mee te gegeven voor na de boterhammen. 

 
Woensdagochtend 

Op woensdagochtend zijn alleen de kinderen van groep 2 op school. Deze ochtend met een kleinere groep 

wordt vaak gebruikt om specifieke groep 2 activiteiten te doen. Onder andere activiteiten met betrekking 
tot het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.  
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Ook drinken de oudste kleuters met elkaar een glaasje limonade/ kopje thee en iets daarbij. Een van de 
kinderen mag koekjes trakteren. Het kan dus voorkomen dat uw zoon of dochter vraagt of hij/zij koekjes 

mee mag nemen (een gewoon koekje is prima). Let op: de kinderen brengen ook op woensdag 

fruit/drinken mee omdat het een lange ochtend is. Op deze dag kunnen de kinderen om 12.25 uur bij de 
klas worden opgehaald! 

 
Post 

Op donderdag is het postdag. Als er post of informatie is die niet digitaal verzonden wordt, zal deze in 

principe op donderdag aan uw kind meegegeven worden.  
 

Informatie 
Als er vanuit de groep mededelingen of vragen zijn, dan krijgt u een briefje mee, een e-mail of hangt 

hiervoor een papiertje op het prikbord bij de deur. 
 

Gym 

Twee keer in de week gaan we drie kwartier gymmen in de speelzaal. We hebben steeds wisselende 
lessen, de ene keer een gymles of spelles, de andere keer vrij spelen.  

De kinderen hoeven geen aparte gymkleren mee te nemen, wel hebben de kinderen gymschoenen nodig. 
Eenvoudige turnschoentjes zijn prima. Zet er a.u.b. een naam of een teken in, zodat uw kind het herkent 

als de zijne/hare.  

De gymschoenen zijn blijvend op school. U kunt ze vragen, wanneer uw kind ze een keertje nodig heeft 
buiten school of wanneer de schoenmaat van uw kind groter is geworden. Bij mooi weer zijn we wat 

minder in de speelzaal. 
 

Jarig 
De verjaardag van een kind wordt aan het begin van de dag in de klas gevierd. U mag hierbij aanwezig 

zijn. Samen met de andere kinderen uit de klas maken we er dan een leuk feestje van en mag het kind in 

de groep trakteren. Denk eraan om even te informeren naar het aantal kinderen. Dit groeit namelijk door 
het gehele jaar. En natuurlijk eventuele allergieën. De kinderen gaan langs bij de andere kleuterjuffen om 

zich te laten feliciteren. De oudste kleuters gaan ook naar de juffen van groep 3.                                  
Wij willen u vragen de uitnodigingen voor het kinderfeestje niet op school uit te delen, dit om 

teleurstellingen te voorkomen. 

 
Klassenouders 

Iedere leergroep heeft klassenouders. Dit zijn ouders die bepaalde zaken organiseren voor de klas en 
meehelpen (denk aan de Sinterklaasperiode, luizencontrole, het gezamenlijke verjaardagsfeest van de 

kleuterjuffen). Meestal zijn het er twee. Zij zijn automatisch lid van de oudervereniging die regelmatig 

vergadert. Bij de ingang van de klas kunt u zien wie de klassenouders van de groep zijn. 
 

Weer en wind 
Wilt u eraan denken om op zonnige dagen ’s ochtends uw kind in te smeren en zonnebrandcrème 

(voorzien van naam) mee te geven?  
Het is handig wanneer uw kind verkouden is, het eigen zakdoekjes bij zich heeft.                                       

Bij sneeuw, (sneeuw)schoenen voor buiten, graag slofjes o.i.d. voor in de klas meegeven. 

 
Kwijt 

Bent u spullen van uw kind kwijt? Navragen of even kijken in kast 5 in de hal. Dat is de gevonden 
voorwerpenkast met een grote ‘5’ erop. Voor kleine en/of kostbare zaken, zoals bijvoorbeeld een sleutel, 

moet u bij onze conciërge zijn. Broodtrommels en bekers kunt u vinden in/op de kast in de hal. 

 
Schoolshirts 

Het P&P-poloshirt is donkerblauw met een lichtblauwe opdruk en ze worden gedragen tijdens bijzondere 
activiteiten zoals sportdag, P&P-dag, schoolreisjes etc. Hierdoor zijn de kinderen goed herkenbaar. De 

shirts zijn verkrijgbaar in de maten 116, 128, 140, 152 en small. De kosten zijn € 7,50 per shirt. Het shirt is 
te bestellen via de administratie, bij Conny Hendrikx. Zij is aanwezig op woensdag en vrijdag van 8.00 – 

14.30 uur. Graag bij het bestellen naam, klas en maat van het shirt opgeven. Tevens vragen wij om bij de 

bestelling contant af te rekenen, bij voorkeur gepast. 
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Luizencontrole                                                                                                                                                            
Iedere eerste week na een schoolvakantie is er in de gehele school luizencontrole. De klassenouders 

organiseren dit. Zij laten u weten op welke dag de luizencontrole plaats zal vinden. Zorgt u ervoor dat er 

op deze dag geen gel in het haar van uw kind zit.   
 

Oudergesprekken 
Halfjaarlijks worden er gesprekken gepland om over de ontwikkelingsvoortgang van uw kind te praten. Dit 

zal de eerste keer zijn rond de periode wanneer uw kind 4,6 jaar wordt en vervolgens 5, dan 5,6 etc. 

Deze gesprekken worden gehouden aan de hand van de KIJK! Een observatie-/registratie-instrument dat 
wij op school gebruiken voor de groepen 1 tot en met 3. 

Voor deze gesprekken (circa 20 minuten) ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht.  
U krijgt dan bij het gesprek een rapport met een gedeelte van deze KIJK mee, wat u een poosje thuis mag 

houden.     
Heeft u eerder of tussentijds behoefte aan een gesprek met de leerkracht dan kunt u (na school) een 

afspraak maken. Wanneer dit vanuit de leerkracht gewenst is, zal zij ook contact met u opnemen. 

 
Onderwijsassistentie 

Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend is er extra ondersteuning voor de kleutergroepen. Juf 
Sabine komt dan een gedeelte van de ochtend in de groep. De leerkracht kan dan met een groepje 

kinderen aan de slag. Later in het schooljaar zal deze tijd ook gebruikt worden om groepsoverstijgend te 

werken met kleuters die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel of grof motorisch gebied 
en voor kleuters met een grote ontwikkelingsvoorsprong (meer- en hoogbegaafdheid).   

 
Toetsen 

Bij de kleuters nemen we ook toetsen af. Voor de oudste en middelste kleuters (groep 1 en 2) zijn dit 
Rekenen en Taal voor Kleuters (beide van CITO). Dit gebeurt 1x per jaar voor de leerlingen van groep 1 en 

2x per jaar voor de leerlingen van groep 2. Bij de oudste kleuters wordt in januari en juni ook de 

letterkennis getoetst.  
 

Portfolio/verhaaltjesschrift 
De kinderen krijgen een verhaaltjesschrift en een portfolio dat meegaat tot en met groep 8. In het 

verhaaltjesschrift komen jaarlijks twee verhaaltjes van de kinderen, in het portfolio worden jaarlijks enkele 

(knutsel)werkjes bewaard.  
 

Methodes 
Wij werken in de groepen 1 en 2 met de volgende methodes: 

 Rekenrijk    - voor rekenen 

 Met sprongen vooruit   - voor rekenen 

 Moet je doen!     - voor muziek & drama & handvaardigheid 

 Zwart-wit    - voor fijne en grove motoriek 

 Trefwoord    - voor levensbeschouwing 

 Kijk & doe!    - voor taal & ordenen 

 Kinderen en hun sociale talenten  - voor sociale en emotionele ontwikkeling 

 
Kijk ook eens op onze website www.petrusenpaulusschool.nl, hier kunt u o.a. ook de schoolgids vinden. 

 

Iedere kleutergroep heeft ook een Klasbordaccount, hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. 
Via deze weg geven wij u een inkijkje in de groep van uw kind. 

 
Wij hopen hiermee voldoende indruk en duidelijkheid te hebben gegeven over onze gang van zaken. Maar 

wanneer u nog vragen heeft, kunt u die natuurlijk altijd stellen aan de leerkracht van uw kind. 

 
Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten van groep 1 en 2.  

http://www.petrusenpaulusschool.nl/

