
Welkom!
Ouders van team 1-2



Vijf kleutergroepen

✓ 1-2 A

✓ 1-2 B

✓ 1-2 C

✓ 1-2 D

✓ 1-2 E

✓ Ondersteuning



Schooltijden

✓ Maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag: 

8.30 - 14.30 uur

✓ Woensdag: 8.30 - 12.15 

uur.

✓ Komt u na 8.30 uur 

binnen? Zorgt u er dan 

voor dat u alleen uw 

kind naar binnen stuurt? 

Anders is dit erg storend 

voor de juf! Uw kind 

wordt ook opgeschreven 

als te laat.



14.30 uur uw kind ophalen

✓ Ophalen op het 

schoolplein (niet in het 

Atrium, dan hebben de 

juffen geen overzicht 

meer.)

✓ Haalt u uw kind niet zelf 

op? Geef op tijd door 

aan de leerkracht wie 

uw kind dan wel 

ophaalt!



De dag van uw kind

✓ Dagopening

✓ Activiteit in de kring

✓ Buitenspelen

✓ Fruit eten

✓ Werkles

✓ Liedje zingen

✓ Buitenspelen 

(overblijfjuffen)

✓ Kringactiviteit

✓ Boterhammen eten

✓ Buitenspelen

✓ Werkles

✓ Naar huis



Buitenspelen

✓ Veel verschillende materialen

✓ Denk aan:

 steppen, fietsen, karren, dekens, planken, autobanden, 

gordijnen, boomstammetjes, klossen, 

springtouwen etc.

✓ Pannen, scheppen, lepels, bekers, etc in de zandbak



Eten

Fruit eten:

✓ Voorzien van naam (thuis).

✓ Fruit en drinken

✓ Niet te veel

Brood eten:

✓ Brood en drinken in het groene Stelaertshoeve tasje

✓ Niet te veel

✓ Evt. Nog een gezond extra snackje (groente/fruit/etc.)

✓ Geen snoep

✓ Geen pindakaas (vanwege allergie)



Oveblijven

✓ Overblijfjuffen van 11:30- 12:00 

(kinderen spelen buiten)

✓ Lunchen samen met de 

leerkracht.

Lunch



werklessen

✓ Planbord

✓ Ontwikkelingsmateriaal

✓ Touchscreen/ tablet

✓ Bouwhoek/speelhoek/schilderhoek/themahoek

✓ Loose parts



Gymmen

✓ Makkelijke kleding

✓ Tas met broek, T-shirt en schoenen. De tas blijft op 

school (in de vakantie mee naar huis)

✓ In een tas voorzien van naam.



Groepsdoorbrekend leren

✓ taal

✓ rekenen

✓ creatief (workshops)



Thematisch werken

✓ Schatkist



Themavieringen met ouders 

U bent van harte uitgenodigd om te kijken naar een 

themaviering op:

✓ 31 januari

✓ 10 juli

Meer informatie volgt via de app.



Zelfstandigheid 

✓ Toiletgebruik

✓ Zelf de jas ophangen.

✓ Zelf fruit en drinken in de klas zetten.

✓ (Gym)kleding zelf uit en aan doen.

✓ Werkjes opruimen



Vieren van de verjaardag

✓ Ouders mogen gezellig de verjaardag meevieren in de 

klas!

✓ Traktatie: één traktatie per kind die meteen 

opgegeten kan worden.



PBS

✓ Positive Behaviour Support

✓ Positieve gedrag belonen, ongewenst gedrag negeren.

✓ Deze waarden staan centraal bij ons op school:

Veiligheid

Leren met plezier

Verantwoordelijkheid.



Communicatie

Vaste momenten:

✓ Intakegesprek (a.d.h.v. een kijklijst)

✓ Gr 1, 1 rapport (febr.)

✓ Gr 2, 2 rapporten (nov & juni)

Leerkracht en directie:

✓ Stelaertshoeve app

✓ Mail



Ouderbetrokkenheid

 Boekenuitleenkist

 Spelletjesmiddag of ochtend

 Inloopavond

 Inloopmoment

 Themavieringen

 activiteiten/uitstapjes



✓ Luizencontrole

✓ Klassenouders (krijgen nog aparte informatie)

✓ Biebouders

✓ Uitstapjes




