
 

Informatie groep 1 en 2 

 

Hierbij algemene informatie over het reilen en zeilen in 

de kleutergroepen. Mochten er nog vragen of 

onduidelijkheden zijn dan horen wij die graag van u. 

Schooltijden 

 

 Groepen 1 t/m 8 

Maandag 08.30 -14.00 

Dinsdag 08.30 -14.00 

Woensdag 08.30 -14.00 

Donderdag 08.30 -14.00 

Vrijdag 08.30 -14.00 

 
Toelating 4-jarigen 

 
Op elke eerste maandag van de maand, volgend op de dag waarop uw kind vier 

jaar wordt, is er een (wettelijke) mogelijkheid uw kind te laten “instromen”. Op 
basisschool De Rythmeen is het echter gebruikelijk uw kind te laten instromen op 

de dag nadat het vier jaar is geworden.  
 

Zes weken voor het einde van het schooljaar worden er geen leerlingen meer 
geplaatst. Leerlingen die in de laatste periode en in de zomervakantie 4 jaar 

worden, plaatsen wij pas na de zomervakantie. De leerlingen die in december 
jarig zijn, worden in januari geplaatst. Uit ervaring is gebleken dat het in deze 

periodes niet mogelijk is om de juiste aandacht te schenken aan startende 
leerlingen. Omdat wij het heel belangrijk vinden om deze leerlingen goed te 
begeleiden, hebben wij ons beleid hierop aangepast. 

 
Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, mogen voordat ze 4 

jaar zijn vier dagdelen komen kennismaken met school. U neemt voor het 
afspreken hiervan zelf contact op met de leerkracht. De leerlingen die na de 

zomervakantie komen, worden uitgenodigd voor de kennismakingsochtend. 
 

Uit ervaring weten wij dat hele dagen voor sommige leerlingen die net vier jaar 

zijn een zware belasting kan zijn. Daarom kan in overleg met de leerkracht 

worden besloten om uw kind twee dagen om 12.00 uur op te halen.  

 

Kinderen die na 1 januari jarig zijn, blijven in principe het volgende schooljaar in 
groep 1. Als blijkt dat deze kinderen de overstap naar groep 2 wel kunnen 

maken, worden de ouders hierover tijdig ingelicht. 
 

 
Dagindeling 
 

De dagen van de kleuters zien er meestal hetzelfde uit. Deze structuur biedt ze 
veiligheid. 

• Binnenkomen: Vanaf 8.20 uur is de school open. Afscheid nemen tot 8.30 
uur. Om 8.30 uur begint de les. De jas en tas gaan aan de kapstok in de 

luizenzak. De beker en het bakje met fruit blijven in de tas, ook het brood 



 

mag in de tas blijven. Het is goed voor hun gevoel van 

autonomie als leerlingen alleen de klas in leren gaan. Het 
blijft natuurlijk leuk om af en toe nog eens binnen te 

lopen en te zien wat uw kind gemaakt heeft en waar het 
op school mee bezig is. Daarom is er bij de afsluiting van 

ieder thema een inloop kwartier. Deze inloop momenten staan op de 
jaarkalender. Daarnaast sturen wij u per Parro een reminder. Parro is een 

vlotte en veilige communicatie-app. Deze applicatie is te downloaden op 
iedere telefoon/tablet, maar ook op elke pc te gebruiken. Hiermee 

verstuurt de leerkracht berichten en/of foto’s betreffende de groep. Om 
Parro te kunnen gebruiken sturen de leerkrachten een koppelcode naar uw 

emailadres, het emailadres dat al bij ons bekend is. 
• Afscheid nemen, met name als uw kind pas op school is, kan soms 

moeilijk zijn. Soms ook helemaal niet, het verschilt per kind. Onze 
ervaring heeft geleerd dat snel afscheid nemen met een duidelijk, kort 

ritueel, het beste werkt.  
• De leerkracht heeft tijdens het binnenkomen alle aandacht nodig voor de 

kinderen. Als u iets wilt bespreken dan graag na school, na 14.30 uur. Dan 

is er rust en tijd. Alleen belangrijke korte mededelingen graag. 
Bijvoorbeeld i.v.m. ziekte en eerder ophalen. Hiervoor ligt er een agenda 

bij de ingang van de klas.  
• Kring 

- kalender: iedere dag staan we stil bij de dagen van de week, de datum, 
         de maand, de indeling van de dag en het seizoen. Het zonnetje moet in 

         eerste instantie deze vragen beantwoorden. Als dat niet lukt, mogen de  
andere kinderen hierbij helpen. Iedere week wordt er een ander zonnetje 

gekozen. 
- kringactiviteit: iedere dag vinden er een kringactiviteiten plaats. 

Deze activiteiten kunnen gerelateerd zijn aan rekenen, taal, sociaal 
emotionele ontwikkeling of motoriek.   Voor de taallessen gebruiken wij de 

map 'Fonemisch Bewustzijn'. Voor rekenen gebruiken wij de lessen uit de 
map 'Met sprongen vooruit' van Julie Menne. Voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling gebruiken wij de methode 'Kwink'. Daarnaast worden er ook 
kringlessen gegeven over het thema waarover wij werken.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
• Spelen/ werken 

- keuzebord: ieder kind heeft een hiervoor een eigen pictogram. Door middel 
van dit pictogram kan hij in het gele gedeelte aangeven waar hij gaat spelen. 

Kiest hij voor de bouwhoek, dan zet hij zijn pictogram onder deze activiteit. 



 

Besluit hij dat hij wat anders gaat doen, dan verzet hij zijn 

pictogram naar deze activiteit. Door middel van dit 
keuzebord kunnen de kleuters heel snel zien, waar nog een 

plekje is om te spelen. Daarnaast worden er door de 
leerkracht verplichte   werkjes gepland voor groep 1 (rode 

gedeelte van het keuzebord) en groep 2 (blauwe gedeelte van het 
keuzebord). 

- picto’s: de pictogrammen die gebruikt worden bij het keuzebord, staan 
tevens op de kapstok en op het laatje in de klas. Hieraan kunnen de 

kinderen zien waar ze de jas op moeten hangen en waar ze eventuele 
(nog niet afgemaakte) werkjes kunnen bewaren. 

- samenspel met andere kleutergroepen: in de gang kunnen de kleuters 
samen spelen met kinderen uit de andere kleutergroep. Zo kunnen ze 

contact houden met eventuele vriendjes/ vriendinnetjes die in een andere 
groep zitten. Ook tijdens het buitenspelen is er vaak de mogelijkheid om 

met kinderen uit de andere kleutergroep te spelen. 
• Eten/ drinken 

- het is de bedoeling dat er fruit meegegeven wordt aan het kind. Graag de 

beker en het bakje voorzien van naam. Het fruit en het drinken blijft ’s 
ochtends in de eigen tas totdat dit gegeten wordt. Ook het brood en drinken 

voor de lunch mag in de tas blijven. 
- iedere dag wordt er buiten gespeeld (als het weer dit toelaat). De kleuters 

spelen soms alleen met hun eigen groep buiten, maar ook wel eens met de 
andere kleutergroep. 

 
Fonemisch Bewustzijn 

 
Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn van klanken in woorden’. Dit is 

een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die bijdraagt aan een 
goede leesstart in groep 3. 

Daarom gebruiken wij deze werkmap bij de kleuters. Het biedt veel oefeningen 
met klanken en letters om beginnende geletterdheid bij kleuters verder te 

ontwikkelen. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  



 

Met sprongen vooruit  

 
Bij de kleuters maken wij gebruik van de methode ‘Met 

sprongen vooruit’ ontwikkeld door Julie Menne.  
Met deze methode werken wij spelenderwijs aan de 

einddoelen van groep 1 en 2 en staan de leergebieden tellen-en-rekenen, 
meetkunde en meten centraal. 

 
Kwink 

Op de Rythmeen maken we gebruik van de sociaal emotionele lessen uit de 

methode van Kwink. Deze lessen bevatten ook burgerschap en 

mediawijsheidlessen. De lessen zijn actueel en gericht op preventie (van 

bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige school. 

Verjaardag 

Verjaardagen worden pas gevierd als een kind 5 jaar wordt. Vaak gebeurt dit 

direct aan het begin van de ochtend. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. De 

verjaardag duurt ongeveer een half uur. De jarige mag een traktatie naar een 

broer(tje) of zus(je) brengen (niet aan vriendjes/ vriendinnetjes). 

Gym 
 

• Iedere woensdagochtend vindt de gym in de Uutvlog plaats. Ouders 
brengen hun kind hier naartoe en trekken de gymkleding aan. Iedere 
woensdag hebben we hulp nodig van 4 ouders, omdat dit anders niet te 

realiseren valt. Dit houdt in dat er geholpen wordt bij het begeleiden van 
een activiteit, bij het omkleden en bij het teruglopen naar school. Om 

ongeveer 10.00 uur zijn de kinderen dan weer op school.  
• De gymschoenen (geen zwarte zolen) en de gymkleding voorzien van 

naam. 
• Verder zou het prettig zijn als de kinderen een voldoende grote tas 

meenemen zodat alle spullen er makkelijk in passen.  
• Makkelijke zittende kleding is gewenst (om sneller om te kunnen kleden). 

 
Stimuleren van zelfredzaamheid 

 
Als de kinderen op school komen, is het handig als: 

• De kinderen zichzelf aan- en uit kunnen kleden; 
• De kinderen hun eigen billen kunnen afvegen; 

• In groep 2 leren ze veters strikken. Het zou prettig zijn als dit ook thuis 
gestimuleerd wordt. 

 
Als kinderen in de broek plassen, hebben we op school reservekleding. Mocht dit 

voorkomen, dan de kleding graag weer gewassen terug. 
Bij grotere ongelukjes zijn we genoodzaakt de ouders te bellen, omdat we 
hiervoor de tijd en de voorzieningen missen. 

 
 

 
 

 



 

 

Toetsen 
 

In januari/ februari en juni worden bij groep 2 de CITO-
toetsen afgenomen. 

De toetsen hebben betrekking op rekenen en taal voor kleuters. 
Daarnaast wordt in de maand januari bij de kinderen van groep 2 gekeken hoe 

ver de beginnende geletterdheid is ontwikkeld door middel van een kleine toets. 
Tot slot wordt in juni de letterkennis bij de kinderen van groep 2 gemeten. 

 
Sociaal- emotionele ontwikkeling 

 
We geven aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We doen dit door 

het geven van Kwink lessen en daarnaast door het zonnetje van de week. Het 
zonnetje staat de hele week in de belangstelling. Hij mag speelgoed meenemen 

en is het hulpje van de week. Ook krijgt hij één weekend “Flip de beer” mee naar 
huis. Het is de bedoeling dat ouders opschrijven wat hun kind gedaan heeft met 
Flip op een speciaal daarvoor meegegeven blad. Ook kunnen er foto’s op de 

USB-stick worden geplaatst. Dat wordt dan op maandagochtend in de kring 
besproken. 

Het leerlingvolgsysteem “Zien” wordt gebruikt om de sociaal- emotionele 
ontwikkeling te registreren. 

 
Speelgoed 

 
Kinderen mogen alleen speelgoed meenemen: 

• Op de dag na 5 december; 
• Als ze het zonnetje zijn; 

• Als ze jarig zijn; 
• Als het door de leerkracht wordt aangegeven. 

 
Algemene mededelingen 

 
• Afwezigheid voor schooltijd telefonisch of via de Parro app doorgeven. 

• Het liefst hopen we dat ouders en kinderen te voet of per fiets naar school 
komen.  

• Extra verlof: In de schoolgids staat beschreven hoe er extra verlof 

aangevraagd kan worden. Een formulier hiervoor is te vinden op de site of 
te verkrijgen bij de directeur. 

• Bij vragen of klachten graag contact opnemen met de leerkracht 
(desnoods directie). 

• Uitnodigingen voor feestjes graag buiten school om i.v.m. het niet 
uitnodigen van sommige kinderen. Anders iedereen uitnodigen. 

• Hoofdluiscontrole na de vakanties. Dus dan geen vlechtjes, gel, etc. 
 

De kleuterjuffen 
 

Groep 1/2A: Berdien Bronsvoort en Melanie Hammink   
Groep 1/2B: Berdien Bronsvoort en Carmen Pauw  

De Rythmeen 0570-542053 
 


