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De juffen van de kleuters

 Groep 1/ 2 a juf Jolanda / juf Hetty

 Groep 1 /2 b juf Madelon / juf Leny

 Op vrijdag gaan de kinderen van groep 2 

naar het lokaal van groep 1/ 2 b waar zij 

les krijgen van juf Madelon

 Tael : juf Hanneke



Het binnenkomen

 De schooldeuren gaan om 8.35 uur open.

 De kinderen komen rustig binnen, ouders nemen in de klas op 

een vlotte wijze afscheid van hun kinderen.

 De kinderen halen (zelf) hun eten en drinken (voorzien van hun 

naam) uit hun tas en leggen dit in de bak in de gang. Dit is 

belangrijk want dan weten de kleuters wat ze bij zich hebben. 

Er is een bak voor het 'fruit eten' en voor overblijven.

 De schooldeur gaat om 8.45 dicht. Na deze tijd is alleen de 

hoofdingang open.

 De kleuters van groep ½ b gaan bij het begin van de ochtend 

en middag via de zijdeur naar binnen (halletje met 

kapstokken). Wanneer de school uit is komen zij via de deur op 

het schoolplein (deur onder de trap)naar buiten, dit i.v.m. de 

veiligheid van de kleuters.



Een voorbeeld van de 

dagindeling

 8.45 uur kring

 9.15 uur speelleren

 10.15 uur eten en drinken

 10.30 uur buiten spelen

 11.15 uur muziek

 11.30 uur kanjer training

 12.15 uur naar huis

 13.15 uur speelleren

 14.15 uur speelzaal
 15.15 uur naar huis



Pictogrammen waarop de kleuters kunnen zien wat er die ochtend of middag 
gepland is.



Speelleren

 2 x per dag.

 De kinderen krijgen een

opdracht of kiezen een werkje.

 De juf begeleidt de kinderen.

 Bij speelleren zijn concentratie, 

werkhouding, taakgerichtheid en het 

doorzettingsvermogen belangrijk.



Thematisch werken
 Per schooljaar hebben we verschillende thema’s. 

 Een thema duurt ongeveer 3 tot 4 weken.

 Per thema worden er doelen gesteld op het 
gebied van kernwoorden, ontwikkelingsaspecten
en sociaal emotionele ontwikkeling.

 De ontwikkelingsaspecten bestaan uit: 
taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische
ontwikkeling.

 Alle activiteiten (muziek, gym, spelletjes, 
tekenen/knutselen) staan in het teken van het 
thema.



Thematafel Rupsje Nooitgenoeg.

Dit is de verzameltafel gericht op het thema waar we op dat

moment mee bezig zijn.



Denkontwikkeling taal / 

denkontwikkeling 

rekenen

 In iedere klas staat een kast met specifiek 

ontwikkelingsmateriaal voor de 

taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

 Hoekenwerk: de verwerking van het 

aangebodene vindt plaats in de taal- en 

rekenhoek.



Leesinloop:
Op woensdag en vrijdagochtend 

hebben we leesinloop.

Dit doen we om kinderen het plezier 

van boeken ‘lezen’ te laten ervaren.

Samen een verhaal bedenken bij de 

plaatjes.

Het is ook goed voor de uitbreiding van 

de woordenschat.



Motoriek:
Onderverdeeld in grove en fijne motoriek.

• Grove motoriek: wordt ontwikkeld en gestimuleerd 

door gymmen, speelzaal, speelplein.

• Voor de gymles nemen de kinderen een korte broek en een T-shirt 

mee naar school, de gymschoentjes met hun naam erop blijven op 

school.

• Fijne motoriek:  ontwikkelen en stimuleren we d.m.v.  schrijven, 

tekenen en spelen met fijn materiaal.



Muziek
Het  ervaren van het spelen met verschillende instrumenten.

Het maat-ritme gevoel.

Begrippen: hoog-laag, hard-zacht, snel-langzaam

Het samen zingen van liedjes.

De methode 1,2,3 zing, gebruiken wij op school.

Hierin zit een duidelijke leerlijn voor alle groepen.

De kinderen en ouders kunnen thuis ook inloggen om de liedjes 

die we leren thuis ook te kunnen zingen, een code hiervoor krijgt 

uw kind mee naar huis.



Kanjermethode:
Kinderen leren hun eigen gedrag en dat van andere kinderen te 

benoemen en ook welk gedrag gewenst is en welk gedrag niet.

De Vijf kanjerregels zijn:

- we vertrouwen elkaar

- niemand speelt de baas

- niemand lacht uit

- niemand doet zielig

- we helpen elkaar



Buiten spelen
Dit is een mooie 

gelegenheid om de 

kinderen goed te 

observeren.

De kinderen leren samen 

spelen, overleggen, delen, 

oplossen.



School tv

Wij kijken Koekeloere, 

Schatkist en letterkast 

op ons digibord



Lettermuur
 In de loop van het jaar worden er aan de groep 2 

kinderen losse letters aangeboden.

 Elke letter die aangeboden is, komt in een mapje

wat aan de muur hangt.

 De letter wordt visueel ondersteund met een
plaatje en een gebaar. (Dit wordt ook in groep 3 

gebruikt.

 De kinderen hebben een eigen letterboekje en dit

gaat aan het eind van groep 2 mee naar huis.

 In de groep is de taal-uil, hiermee worden

taalspelletjes gedaan.



cijfermuur
 Cijfersymbolen, hoeveelheidsbegrip, getalbegrip. De 

cijfers worden net als de letters aan de muur gehangen, 

ook weer visueel ondersteund met plaatjes.

 Wij hebben de rekenrat voor rekenspelletjes.



Groep 2 op vrijdag

 Op vrijdag zijn er alleen de kinderen van groep 2.

 Zij krijgen taal activiteiten aangeboden, o.a. door 

middel van Pompom.

 Voor de motororische ontwikkeling wordt er

schrijfdans gedaan met de kinderen.

 Verder in het jaar starten we met schrijfwerkbladen

met oefeningen van Klinkers (voorloper van het 

schrijven in groep 3).

 Er worden ook diverse rekenactiviteiten gedaan.

 Alle werkbladen die de kinderen van groep 2 

maken worden in hun mapje gedaan.

 De kinderen van groep 2 werken ook in Mijn 

letterboekje en een schriftje van Pennenstreken.



Zelfstandigheid

 De kinderen kleden zichzelf aan en uit voor en na 
de gymles. ( zorg voor gemakkelijke kleding).

 De kinderen gaan zelfstandig naar de wc.

 Ze ruimen na de werktijd hun spullen op.

 De kinderen leren kleine probleempjes zelf op te 
lossen volgens de kanjermethode.

 Het overleggen met elkaar wie er wat mag doen 
en er samen uitkomen en elkaar helpen.

 De beurt kindjes voeren over de hele dag taakjes 
uit. (Bijvoorbeeld ‘fruit uitdelen’)



Oudergesprekken/ rapport

 In de derde week van het nieuwe

schooljaar zijn er startgesprekken, deze

zijn n.a.v. de in te vullen vragenlijst en de 

powerpoint die op de site staat.

 Er worden 2 keer per jaar 10-minuten 

gesprekken gehouden voor groep 1 en 2.

 Aan het eind van groep 1 en 2 krijgen de 

kinderen een rapport mee naar huis.



Tael

bij juf Hanneke

Tael is het ondersteunen

van de woordenschat 

en taalontwikkeling.



Cultuur en bibliotheek

Gedurende het schooljaar krijgen de kinderen verschillende 

voorstellingen en uitstapjes aangeboden vanuit het kunst-, cultuur-

en natuuraanbod Etten-Leur.

Ook werken wij samen met de bibliotheek waarbij we gebruik 
maken van leskisten en boeken passende bij onze thema's.



 Als er vragen zijn dan kunt u altijd terecht 

bij één van de juffen.


