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Welkom! 
 

De eerste dag naar school. Daar kijken veel kinderen naar uit! Nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes en nieuwe spulletjes. Een eigen plekje in de 

groep. Nieuwe regeltjes. En natuurlijk een eigen leerkracht. 
 

Dat is best spannend! Er zijn veel kinderen in de groep. Dat is even 
wennen. 

 
Wanneer je voor het eerst op school komt, legt de leerkracht alles rustig 

uit. We snappen dat je niet alles gelijk kunt onthouden. Elke dag weer 
worden er verschillende regels herhaald. Zo leer je ze vanzelf. En 

natuurlijk leggen we het nog een keertje aan je uit als dat nodig is. 

 
Voor de ouders is het ook even wennen. Zeker als het de eerste keer is, 

als u met uw kind naar school komt. Wij hopen dat dit informatieboekje u 
alvast wat inzicht kan geven over de dagelijkse gang van zaken. Hoe gaat 

het er aan toe in de onderbouwgroep 1-2. En wat zijn de belangrijkste 
regels en afspraken. Mocht u nog vragen hebben, dan bent u altijd van 

harte welkom bij de leerkracht! 
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De kennismaking 
 

Uw kind krijgt +/- zes weken van te voren een kaartje opgestuurd. Daarin 
nodigen wij hem/haar uit om te komen wennen in de groep. U kunt (na 

schooltijd) een afspraak met de leerkracht maken om de vijf 
wenochtenden af te spreken.  

 

De eerste schooldag 
 

Het is fijn als uw kind het volgende bij zich heeft: 

- Een tas met gymspullen, met daarin gympen (bij voorkeur zonder 

veters), een T-shirt en een korte broek of gympakje; 

- Een bidon (zodat uw kind tijdens schooltijd voldoende water blijft 
drinken) 

- Een tas met eten en drinken (bij voorkeur fruit of een gezonde 
koek; drinken zonder prik); 

- Een luizencape (optioneel) 
 
De tas met gymspullen en de bidon (en evt. luizencape) blijven op school.  

Wilt u s.v.p. de spullen voorzien van naam. 
 

Schooltijden 
 

Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 

Dinsdag 8.30 – 12.00 uur  

Woensdag 8.30 – 12.15 uur  

Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur  

 

De schooldeur gaat ’s ochtends 10 minuten en ’s middags 5 minuten voor 
het begin van de lessen open.  
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Inloop, brengen en halen 
 

Elke maandag en donderdag ochtend starten we met de ‘inloop’. Op deze 
twee momenten mag u mee de groep in. Dan kunt u samen met uw kind 

een werkje maken. Uw kind kan zelfstandig het werkje kiezen. 
(Wij verwachten uiterlijk alle kinderen om 08:30 uur in de groep). 

De inloop wordt om 08:45 uur afgesloten (tijd voor een dikke 
afscheidsknuffel) en dan start de leerkracht met het programma van de 

dag. 
 

Tijdens de andere brengmomenten kunt u afscheid nemen van uw kind bij 
de deur van de groep. Dit is omdat we vanuit ervaring hebben gemerkt 

dat er kinderen zijn die moeite hebben met de drukte in de groep. 

Daarnaast zijn er ook kinderen die afscheid nemen lastig vinden. Op deze 
manier geeft het meer rust en veiligheid bij de kinderen. 

 
Bij elke binnenkomst geeft de leerkracht alle kinderen een hand. Daarbij 

wordt goedemorgen / goedemiddag gezegd. (Dit verwachten wij ook van 
de kinderen.) 

 
Als de school uit gaat, brengt de leerkracht de groep naar buiten toe. Wij 

vragen u bij het hek te wachten tot dat de groep naar buiten komt.  
(Wilt u bij niet voor het raam gaan staan, dit leidt erg af). 
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In de groep 
Graag geven wij u een indruk hoe het gaat in de groep gedurende de dag. 

Zo kunt u de enthousiaste verhalen van de kinderen beter plaatsen. 
 

Na binnenkomst kunnen de kinderen aan het dagprogramma zien wat ze 
die dag gaan doen. Bij de inloop kiezen ze uit een werkje. Bij de kring 

pakken ze hun stoel en zetten deze zelfstandig in de kring. En bij de 
andere momenten gaan ze zitten een plekje in de groep. De kinderen van 

1 zitten aan de groepstafels en de kinderen van groep 2 hebben een eigen 
tafeltje in een groepje.  

 
Dagritme 

Aan de muur hangen de dagritmekaarten. De kinderen kunnen zien wat ze 

deze dag gaan doen. Dit biedt de kinderen houvast en zijn de kinderen 
voorbereid op wat er komen gaat. 

 
Vertelkring 

Elke maandag (na de inloop) starten wij met de vertelkring. Hier kunnen 
de kinderen iets vertellen over het weekend / de vakantie. Ze mogen 

daarbij ook iets laten zien. (Op andere dagen liever niets mee laten 
nemen). 

 
Kring 

Elke dag hebben wij verschillende kringmomenten op het programma. We 
hebben daarbij de ‘grote’ kring. Hier zijn we met de hele groep bezig met 

een activiteit. Daarnaast hebben wij ook een ‘kleine’ kring. Hier geeft de 
leerkracht aan een groepje kinderen een instructieles en wordt er 

geoefend op eigen niveau.  

 
Werken 

De kinderen kunnen zelfstandig aan het werk. Ze kiezen een eigen werkje 
en pakken deze zelf uit de verschillende kasten. 

Voor alle kinderen hebben wij een weektaak gemaakt. In groep 1 starten 
wij met één werkje in de week en groep 2 met drie werkjes. Deze worden 

in de kleine kring uitgelegd. De hoeveelheid werkjes wordt verder 
uitgebreid gedurende het schooljaar en passend bij het niveau van het 

kind. 
 

De hal 
In de hal staan verschillende materialen waar de kinderen mee kunnen 

spelen zoals de bouwhoek, de zandtafels en het mozaïekbord.  
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Pauze 

Rond 10 uur heeft uw kind een pauze van ongeveer 15 minuten. Er wordt 
dan gezamenlijk gegeten en gedronken. Eén pakje/beker drinken en een 

stuk fruit of koek is voldoende. Tijdens deze pauze leest de leerkracht een 
verhaal voor uit de methode Trefwoord (godsdienst). 

 
Bewegingsonderwijs of buiten spelen 

Iedere ochtend en middag gaan de kinderen naar de gymzaal of naar 
buiten. De kinderen kunnen dan hun energie kwijt. 

 
Methoden 

Wij werken met de methode ‘Kleuterplein’. Het combineert de 
ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek, sociaal-

emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven. 

‘Kleuterplein’ is opgezet rondom 16 thema’s. Deze verdelen wij over twee 
jaar. De kinderen werken gemiddeld vier weken per thema. 

Daarnaast oefenen wij met de methode Zwart op Wit op een speelse 
manier de schrijfhouding, papierligging, pengreep en de 

schrijfbewegingen.  
 

Time-Timer 
In elke groep hangt een Time-Timer. Tijd is een abstract begrip en is 

lastig te begrijpen voor de kinderen. Met de Time-Timer kunnen de 
kinderen zien hoe lang de activiteit nog duurt. De rode schijf draait terug 

naar de 0 toe. Zo krijgen de kinderen gevoel bij de tijdseenheid. 
 

Dalton 
U kunt in de schoolgids informatie lezen over ons Dalton onderwijs. 

 

Maatjes 
Uw kind krijgt elke week een nieuw maatje. Je maatje helpt je als je iets 

niet weet of iets niet lukt. 
 

Takenbord  
Uw kind kiest elke week een taakje waar hij/zij verantwoordelijk voor is. 

Zo leren de kinderen zorgen voor hun eigen leeromgeving. 
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Bewegingsonderwijs 
 

Gemiddeld drie keer per week geeft de leerkracht bewegingsonderwijs. In 
de school hebben wij een eigen speelzaal. 

 
Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen de kinderen spelen met klim- 

en klautermateriaal. De leerkracht heeft verschillende vakken ingericht 
waar ze kunnen oefenen. 

Op donderdag en vrijdag geeft de leerkracht spellessen (denk hierbij aan 
tikkertje) en/of bewegen op muziek (dansjes maken en ritmes oefenen). 

 
De tas met gymkleren blijft in de speciale bak op school. Voor elke 

vakantie geeft de leerkracht de tas mee naar huis zodat u de kleding kunt 

wassen. Het is uiteraard aan u of u de kleren vaker wilt wassen. 
 

Verjaardag 

 

De verjaardag van uw kind is een speciale dag. Wij besteden hier graag 
veel aandacht aan. Iedereen mag namelijk weten dat er een jarige is! 

 

In de onderbouw vieren wij de vijfde en zesde verjaardag van uw kind. U 
bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Wij starten direct ’s 

ochtends met de viering (eventueel na de inloop). Het duurt ongeveer een 
half uurtje. 

Voor u een mooie gelegenheid om foto’s en filmpjes te maken van deze 
belangrijke gebeurtenis! 

 
Rond 10 uur mag uw kind, samen met een ander kind, de groepen langs. 

Alle leerkrachten kunnen uw kind dan feliciteren. Uw kind kan de 
leerkrachten trakteren met een kleine traktatie (zoals een dropje, een 

stukje fruit of een chocolaatje. Meestal zijn er +/- 15 leerkrachten in 
school. 
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Inzet ouders 

 
Met de inzet van de ouders kunnen wij vele leuke activiteiten doen. Wij 

hebben gelukkig een hele actieve oudervereniging, die geweldig werk 
verzet. Regelmatig hebben wij hulp nodig bij school- en themavieringen.  

Daarnaast heeft elke groep twee groepsouders. Zij coördineren de 

activiteiten rondom de groep en zij zullen zeker ook een beroep op u 
doen. 

 
Aan het begin van het schooljaar inventariseren de leerkrachten wanneer 

u kunt helpen. Hiervoor krijgt u een briefje met daarop verschillende 
taken (schoonmaken kasten januari / juni, om de week een half uurtje 

voorlezen, bibliotheek boeken halen om de vier weken etc.).  
 

Gedurende het schooljaar zal de leerkracht, via de groepsouders, e-
mailtjes versturen met daarin het verzoek tot het meenemen van spullen 

en/of wie er zou kunnen helpen bij een activiteit. 
 

Wij zien u graag bij één of meerdere activiteiten terug! 
 



 

Informatieboekje groep 1-2 Daltonschool de Zevensprong Houten 

Schooljaar 2016-2017 

10 

Zes weeks gesprek 

 
Voordat uw kind 4 jaar is komt hij/zij vijf keer wennen op school. Na ieder 

wenmoment bespreekt de leerkracht kort met u hoe het is gegaan. 
 

Zodra uw kind 4 jaar is start hij/zij school. Na zes weken maakt de 

leerkracht een afspraak met u om de eerste zes weken te bespreken. Hoe 
is het wennen gegaan? Hoe ervaart uw kind het op school? En u als 

ouder? Dan heeft u ook de mogelijkheid om al u vragen te stellen. Deze 
gesprekken vinden na schooltijd plaats. 

 

Ouder- en rapportgesprekken 

 

Sinds het schooljaar 2015/2016 werken we op de Zevensprong met het 
leerlingvolgsysteem KIJK. Hiermee brengen we door observaties de 

ontwikkeling van uw kind in kaart. Na 6 maanden onderwijs (bij een 
kalender leeftijd van 4, 6 jaar ) gaan we de KIJK registratie voor uw kind 

invullen. De uitdraai van de KIJK is een onderdeel van het rapport. Uw 
kind krijgt na 6 maanden onderwijs het eerste rapport waarvan de KIJK 

een onderdeel is. Als uw kind een rapport krijgt wordt u uitgenodigd voor 
een oudergesprek. Dit gesprek vindt plaats na schooltijd. 

 
De KIJK wordt opnieuw ingevuld bij de kalenderleeftijd 5,0 jaar, 5,6 jaar 

en tot slot met 6 jaar. Op die momenten krijgt uw kind ook zijn rapport.  
 

Naast de hierboven beschreven vier momenten, kunnen er momenten zijn 
dat u of de leerkracht behoefte heeft aan een gesprek. Maak gerust een 

afspraak, zodat de leerkracht na schooltijd voldoende tijd voor u heeft. Zo 

kunnen we samen zorgen voor een fijne tijd voor uw kind. 
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Vrij vragen 

 
De leerplichtambtenaar kent een aantal verlofregelingen, waar wij als 

school ons aan moeten houden.  
 

- Indien u met uw kind een afspraak heeft bij de tandarts, arts of 
therapeut, kunt u bij de leerkracht van uw kind een briefje halen. 

Dat dient u uiterlijk één dag van te voren ingevuld aan uw 
leerkracht weer terug te geven; 

- Indien u om een of andere reden dan hierboven genoemd verlof 
vraagt, kunt een formulier halen, dat naast het loket in de 

onderbouwhal hangt. Of u kunt het digitaal invullen (het formulier 
staat op de website) en mailen. Dit formulier dient u uiterlijk acht 

weken van tevoren ingeleverd te zijn bij de leerkracht of de 
directeur. De directeur zal vervolgens op basis van de vastgestelde 

regels beoordelen of het verlof mogelijk is.  
 

Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij de directeur van onze school 
terecht. 

 
Veel plezier 
 
Wij hopen dat uw kind veel zin heeft om naar school toe te komen! Wij 

heten u samen met uw kind van harte welkom. 
 

 
 

Vriendelijke groet namens de leerkrachten van groep 1-2. 


