
 

 
 
Praktische informatie voor de groepen 1/2 
 
Leerkrachten van de groepen 1/2 

 
Schooltijden 
De schooltijden van de groepen 1/2 b, c en e (hoofdgebouw) zijn als volgt: 

● Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur 
● Woensdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur 

De schooltijden van de groepen 1/2 a en d (dependance) zijn als volgt: 
● Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.15 uur tot 14.15 uur 
● Woensdag: 8.15 uur tot 12.15 uur 

 
Eten en drinken 
Rond een uur of 10 hebben de kinderen de tijd om wat te eten en te drinken. We verzoeken 
u uw kind niet teveel mee te geven. Een beker drinken en wat fruit of een kaakje is 
voldoende. Op woensdag nemen alle kinderen fruit of groente mee. 
 
Een deel van de communicatie tussen leerkracht en ouders gebeurt middels de app Social 
Schools  
Geen communicatie over kinderen persoonlijk, maar over onderwerpen die de hele klas 
aangaan. Alle ouders krijgen een toegangscode. 
 
Zelfredzaamheid 
Als uw kind 4 jaar wordt is het belangrijk dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar het toilet 
kan. Het is fijn als u hier thuis aandacht aan besteedt. 

Leerkracht: Aanwezig op: 

Juf Lilette (1/2 a dependance) ma, di, wo, do 

Juf Monique (1/2 a dependance) vr 

Juf Marianne (1/2 b) ma t/m vr 

Juf Marit (1/2c) ma t/m vr 

Juf Marlies (1/2 d dependance) ma, di, wo, vr 

Juf Monique (1/2  d dependance) do 

Juf Tineke (1/2 e) di, wo, do, vr 

Juf Elly (1/2e) ma 



Ook moet uw kind zelf zijn/haar jas, kleren en schoenen aan en uit kunnen doen. Uiteraard 
helpen wij als het dichtmaken van jassen en schoenen nog niet lukt. 
 
Verjaardag vieren 
Als uw kind jarig is, mag hij/zij trakteren op school. U kunt met de leerkracht overleggen 
wanneer de verjaardag gevierd wordt. Als uw kind 4 jaar wordt, vieren we de verjaardag niet. 
De traktaties die uitgedeeld worden, gaan mee naar huis. 
 
Luizencontrole 
We willen graag zo min mogelijk luizen in de school. Elke eerste week na een vakantie is er 
een luizencontrole. 
 
Ouderavond 
In november en maart wordt u uitgenodigd voor de ouderavond als uw kind 3 maanden of 
langer op school zit. De leerkrachten vertellen dan over de ontwikkeling van uw kind.  
Uiteraard kunt u na schooltijd altijd bij de leerkracht navragen hoe het met uw kind gaat. 
 
De werkles in groep 1/2 
De werkles houdt in dat de kinderen gaan spelen. Het spelen is een zeer ruim begrip. 
Kinderen mogen vrij kiezen wat ze gaan doen of krijgen een opdracht. Een opdracht kan 
zijn; tekenen, knutselen, een bouwopdracht of werken uit hun werkboekje. 
Ieder kind werkt op z’n eigen niveau. De opdrachten worden steeds moeilijker naarmate de 
kinderen ouder worden, het worden er meer en er worden meer eisen gesteld. 
Alle kinderen krijgen een werkboekje waarin activiteiten met ontwikkelingsmaterialen staan. 
Naarmate kinderen ouder worden, werken ze vaker uit hun werkboekje. 
 
Leerlijnen Parnassys 
Om bij te houden hoe een kind zich ontwikkelt, gebruiken we de ‘Leerlijnen Jonge Kind’ van 
Parnassys. De leer- en ontwikkelingslijnen geven de leerlijn weer van jonge kinderen op de 
belangrijkste ontwikkelingsgebieden. 
Door observatie kunnen de leerkrachten zien welke doelen een kind beheerst. 
 
Overgang van groep 2 naar groep 3 
Waar vroeger de leeftijd van een kind bepalend was om te beslissen of een kind wel of niet 
naar groep 3 zou gaan, kijken we nu veel meer naar de algehele ontwikkeling van een kind. 
De beslissing wordt weloverwogen genomen.  
 
Continurooster 
Alle kinderen lunchen op school. Ze ten met de leerkracht in de klas en gaan voor of na het 
eten onder begeleiding buiten spelen. 
 
Ziekmelding en afwezigheid 
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, dan kunt u dit melden via Social Schools 
Ook meldingen van andere vormen van afwezigheid via Social Schools doorgeven. 
Als uw kind op school ziek wordt, dan bellen wij naar de telefoonnummers zoals 
aangegeven op de noodgevallenbrief zodat iemand het kind op kan komen halen. 
 
Aanvragen verlof 
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan kunt u dat doen middels een aanvraagformulier 
dat bij de directie af te halen is. Wij verzoeken u verlof tijdig aan te vragen. 
 



 
 
 
 


