
  

Informa�e   kleuterbouw   2020/2021   
  

Beste   ouders/verzorgers   van   de   leerlingen   in   groep   1/2,   
  

Hieronder   volgt   meer   informa�e   over   hoe   wij   werken   in   de   kleuterbouw.   

Kleuterplein   en   Kleuteruniversiteit   
Wij   werken   in   onze   groepen   met   de   methode   “Kleuterplein”   en   de   thema’s   van   “Kleuteruniversiteit”.   
Op   deze   manier   sluiten   we   aan   bij   de   leerdoelen   die   belangrijk   zijn   voor   een   goede   ontwikkeling   van   
de   kleuters.   Hierbinnen   is   er   ruimte   voor   differen�a�e   waar   dat   nodig   is.     
Door   thema�sch   te   werken,   sluiten   we   aan   bij   de   belevingswereld   van   de   kinderen.   Op   die   manier   
worden   de   kinderen   gemo�veerd   en   betrokken,   zodat   ze   zich   verder   kunnen   ontwikkelen.   Tijdens   
deze   projecten   zijn   we   bezig   op   het   gebied   van   mondelinge   taal,   woordenschat,   beginnende   
gele�erdheid,   beginnende   gecijferdheid,   motoriek,   muziek,   drama,   wereldoriënta�e/burgerschap   en   
de   sociaal-emo�onele   ontwikkeling.     

  
Er   zijn   in   de   kleutergroep   een   aantal   rou�nes   die   steeds   weer   terugkomen:   

  
Prentenboek   
Een   thema   wordt   al�jd   met   een   prentenboek   geïntroduceerd.     

  
Raai   de   Kraai   
Dit   is   onze   klassenmasco�e.   Het   is   een   handpop,   die   regelma�g   �jdens   het   
thema   voorkomt   en   die   allerhande   dingen   met   de   kinderen   bespreekt.   Het   is   
leuk   om   te   zien,   dat   kinderen   heel   open   reageren   op   Raai.     

  
Tijdwijzer   
Hiermee   behandelen   we   de   �jdsrela�e,   dus   de   dagen   van   de   week,   de   maand,   de   belangrijke   dingen   
in   die   week,   de   seizoenen   en   het   weer.   De   �jdwijzer   is   rond,   zo   ervaren   kinderen   dat   er   geen   einde   is,   
maar   dat   het   oneindig   doorgaat.   Tijdsrela�e   is   voor   jonge   kinderen   heel   moeilijk   te   beva�en.   Het   is   
namelijk   erg   abstract.     
We   herhalen   dit   daarom   dan   ook   iedere   dag.     

  
    



Le�ermuur     
Iedere   twee   weken   krijgen   de   kinderen   een   le�er   aangeboden.    Ze   worden   alvast   bekend   gemaakt   
met   het   fenomeen   “le�er”   en   leren   dat   je   hiermee   later   kunt   gaan   lezen   en   schrijven.   Het   is   
belangrijk   om   le�ers   fone�sch   uit   te   spreken   (dus   zoals   je   ze   hoort.)   De   kinderen   leren   de   le�er   in   
blokle�er,   dus   zoals   ze   in   groep   3   beginnen   met   lezen.   Bij   het   aanbieden   van   de   le�er   wordt   ook   een   
gebaar   geleerd.   Hier   hebben   de   kinderen   houvast   aan.     
Als   aanvulling   hierop   krijgen   de   kinderen   om   beurten   een   koffertje   mee   naar   huis   met   de   le�er   die   
behandeld   is.   Hierin   mag   iets   mee   naar   school   genomen   worden   dat   met   die   le�er   begint.   De   
bedoeling   is   dat   het   koffertje   de   volgende   dag   weer   terugkomt   op   school.     

Cijfermuur     
Hetzelfde   geldt   voor   de   cijfers:   iedere   twee   weken   wordt   er   ook   een   cijfer   aangeboden.   
De   muur   wordt   gebruikt   om   hoeveelheden   en   cijfers   te   herkennen   en   te   benoemen.   We   tellen   samen   
met   onze   vingers,   dus   ook   met   een   gebaar.   

  
Zelfstandig   werken   
Om   de   kinderen   kennis   te   laten   maken   met   het   “zelfstandig   werken”   is   er   voor   groep   2   een   weektaak.   
Hierdoor   leren   zij   inzicht   te   krijgen   in   het   plannen   van   bepaalde   werkjes.     
Daarnaast   maken   we   gebruik   van   een   stoplicht.   De   kleur   van   het   stoplicht   gee�   aan   dat   er   een   
bepaalde   �jd   met   duidelijke   afspraken   gewerkt   wordt.     Hier   leren   kinderen   ook   om   te   gaan   met   
uitgestelde   aandacht.   

  
Dagritmekaarten   
Voor   jonge   kinderen   is   het   belangrijk   om   visueel   te   maken   wat   er   op   een   dag   allemaal   gedaan   wordt.   
Zij   hebben   hier   erg   veel   houvast   aan.     

  
Digibord   en   tablets   
De   kleuters   maken   gebruik   van   het   digitale   touchscreen   schoolbord   en   tablets.    Deze   worden   ingezet   
ter   ondersteuning   van   de   verschillende   ontwikkelingsgebieden.   Wij   gebruiken   het   digibord   tevens   
voor   het   geven   van   instruc�e/uitleg.     

  

  

    



Jaarplanning   2020-2021   
We   gaan   dit   jaar   de   volgende   projecten   doen:   

  

Via   de   schoolapp   houden   we   u   op   de   hoogte   wat   we   in   de   klas   allemaal   doen.   (als   bijlage   vindt   u   nog   
een   korte   instruc�e   om   de   app   te   installeren.)  

  
Wat   er   verder   dit   schooljaar   gepland   staat;   

● De   seizoenen   herfst,   winter,   lente   en   zomer:   dit   hoort   bij   het   leren   van   de   �jdsrela�e   en   
worden   behandeld   in   de   projecten   van   Kleuterplein.   

● De   kinderen   krijgen   iedere   week   Engelse   les   volgens   de   methode   Groove   Me.   
● We   volgen   de   Kanjertraining   van   groep   1   t/m   8   voor   de   sociaal-emo�onele   ontwikkeling.   
● We   werken   aan   de   zichtbaar   lerende   leerling:   wat   kan   ik,   wat   wil   ik   leren   en   wat   moet   ik   

daarvoor   kunnen.   
● De   Kinderboekenweek:   Het   thema    is   dit   jaar   “En   Toen?”.    De   opening   hiervan    is   voor   de   

kinderen   op   donderdag    1   oktober   2020.   
● Sinterklaas:   wordt   dit   jaar   op   donderdag   3   december   gevierd.   
● Kerst:   dit   is   al�jd   een   speciaal    programma   en   wordt   verzorgd   door   de   kerstcommissie.   Dit   zal   

plaatsvinden   op   donderdag   17   december   2020.   
● 10-   minutengesprekken:   deze   vinden   in   de   week   van   2   november   2020   en   1   maart   2021   

plaats.     
● De   Citotoetsen   vervallen   voor   de   kleuterbouw.   Op   dit   moment   volgen   we   scholing   van   

Parnassys   om   de   ontwikkeling   van   de   kinderen   in   kaart   te   brengen.   
● Dyslexiescreening:   In   groep   2   wordt   in   januari/februari   2021   deze   screening   afgenomen.   Dit   is   

om   eventuele   risico’s   op   het   gebied   van   taal   en   lezen   vroeg�jdig   te   signaleren.   
● DHH:   Als   een   kind   net   nieuw   op   school   is   wordt   er   door   ons   een   vragenlijst   ingevuld   om   te   

signaleren   of   een   kind   een   ontwikkelingsvoorsprong   hee�.     
● Schoonmaak   van   de   klas:   op   dinsdagavond   6   juli   2021   zullen   de   materialen   in   de   kleuterklas   

worden   schoongemaakt.     

museum   

dino’s   

herfst/griezelen   

december/sint/kerst   

bouwen   

gezondheid   

lente   

winkel   

water/zomer   



Weetjes   voor   de   kleutergroep   
● De   school   s�muleert   gezond   eten:   voor   het   tussendoortje   graag   fruit   en   voor   tussen   de   

middag   een   gezonde   boterham   meegeven.   
● Jassen   en   tassen   worden   in   de   kluisjes   opgeborgen.   
● Graag   aan   het   begin   van   het   schooljaar   gymschoentjes   meegeven    (liefst   met   kli�enband   en   

voorzien   van   naam),   deze   blijven   op   school.   
● Om   de   toile�en   zo   hygiënisch   mogelijk   te   houden   gaan   alle   kinderen   zi�end   plassen.   Het   is   

verstandig   om   met   uw   kind   thuis   alvast   te   oefenen   voordat   het   naar   school   komt.     
● Als   kinderen   5   jaar   worden   mogen   ze   hun   verjaardag   op   school   vieren.   De   kinderen   mogen   in   

de   klas   trakteren.   Dit   moet   een   verpakte   trakta�e   zijn   i.v.m.   corona   maatregelen.   Helaas   
mogen   ouders   er   niet   bij   zijn,   maar   we   maken   er   een   leuk   feestje   van!   

● Najaarsleerlingen:   Bij   de   overgang   van   groep   1   naar   2   en   van   groep   2   naar   3   werd   in   het   
verleden   als   datum   1   oktober   gehanteerd.   Kinderen   van   voor   die   datum   gingen   over,   de   
kinderen   van   na   die   datum   in   principe   niet.   Op   last   van   de   inspec�e   is   deze   datum   verschoven   
naar   1   januari.   Dat   betekent   dus   een   verandering   voor   de   kinderen   die   tussen   1   oktober   en   1   
januari   geboren   zijn.   Mocht   er   twijfel   zijn   of   een   kind   al   aan   die   overgang   toe   is,   beslissen   we   
na   overleg   met   de   ouders.   

  
Mochten   er   nog   vragen   zijn,   dan   kunt   u   al�jd   contact   met   ons   opnemen:   

Annelies   Ennen:    annelies.ennen@basisburen.nl   
Martha   Kas-   van   Maanen:    martha.kas@basisburen.nl   
Janine   van   Doorn:    janine.van.doorn@basisburen.nl   

  
Met   vriendelijke   groet,   
De   juffen   van   groep    1   en   2   van   De   Blinker   
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