
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7-9 okt  Schoolfotograaf 
15 okt  Jaarvergadering 
19 - 27 okt Herfstvakantie 
11 nov  Studiedag  
18-29 nov Startgesprekken 
5 dec  Sinterklaas 
6 dec  Studiedag 
18 dec Kerstdiner 
19 dec  Studiedag  

(vanaf 11.00 uur) 
20 dec Studiedag 
21 dec - 5 jan Kerstvakantie   
13 jan  Start CITO weken 
14 feb  Studiedag 
15 - 23 feb Voorjaarsvakantie 
28 feb  Rapport 1 mee 
2-13 mrt Rapportgesprekken 
16 mrt  Studiedag 
25 mrt  Bareelfeest 
8 april  Grote Rekendag 
9 april  Studiedag  
10 april  Goede Vrijdag (vrij) 
13 april  2e Paasdag 
25 apr - 10 mei  Meivakantie                         
18 mei  Start CITO weken 
21-22 mei Hemelvaart 
1 juni  2e Pinksterdag 
8 - 12 juni  Studieweek 
15 juni  Rapport 2 mee 
16- 26 jun Rapportgesprekken 
3 juli  Studiedag 
4 juli – 16 aug Zomervakantie 
 

Handige weetjes 
 

★ Op school hebben we de afspraak dat het eten en drinken wat 
mee komt van thuis, ook opgegeten en opgedronken wordt. Wilt 
u er rekening mee houden dat het niet te veel is voor uw kind?  

★ U kunt zich ook dit schooljaar aanmelden als luizenouder of bij 
Brood en Spelen om te helpen als lunchouder. 

★ Wij vinden het prettig als uw kind: 
 - zich zelfstandig kan aan- en uitkleden; 
 - naar het toilet kan (wij plassen zittend op school); 
 - bij veterschoenen zelf zijn/haar veters kan strikken. 

★ Knuffels en speelgoed mogen niet mee de klas in, behalve bij 
uitzonderingen. 

★ Op vrijdag is bij ons op school ‘fruit- en waterdag’. 

★ Ziek? Bel vanaf 7.30 uur naar 0251-230 468. 
 
 
 

Marit Groenland  
Aanwezig: ma t/m vrij 

M: m.groenland@tabijn.nl 

 

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Via Social Schools, de schoolgids en 
via de themabrief die u aan het begin van elk nieuw thema ontvangt, wordt u verder geïnformeerd.  
 
De eerste schoolweken 
Voor de meeste kinderen zijn de eerste weken in groep 1/2 spannend en intensief. De eerste weken ligt de aandacht vooral 

op groepsvorming, regels en routines. Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt in de 

groep. Vandaar dat wij hier de eerste weken extra aandacht aan besteden. 

 

  
 

 

Informatiekaart  
groep 1/2 



 

 
Start van de dag 
De kinderen hebben een eigen haakje voor hun jas (in luizencape). 
De tassen met de lunch graag boven de kapstok of in de bakken 
eronder. De leerkracht staat bij de deur en daar zeggen wij elkaar 
goedemorgen. De kinderen zetten hun 10-uurtje in het karretje. 
Daarna gaan de kinderen op hun eigen plek in de kring zitten of aan 
de slag met een werkje aan tafel. Om 8.10 uur belt de leerkracht, 
neemt u afscheid van uw kind en start de schooldag.  
 
De dag 
De schooldag voor een kleuter is gestructureerd ingedeeld. Op de 
daglijn die in de klas hangt kunt ook zien wat uw kind gaat doen die 
dag. Er zijn verschillende activiteiten op een dag: in de kring, kleine 
kring, spelen en werken, zingen, dansen, buiten spelen, gymmen, 
eten en drinken. In het informatieboekje dat u heeft gekregen toen 
uw kind vier werd, staat uitgebreid beschreven hoe deze activiteiten 
verlopen.  
 
Buitenspelen 
Elke dag is er veel ruimte ingeroosterd voor bewegingsactiviteiten. 
We gaan elke ochtend en middag naar buiten. Vaak spelen we samen 
buiten met één of twee andere kleutergroepen. Ook als het koud is 
of licht regent zullen wij buitenspelen. Houdt u dan rekening met de 
kleding en schoenen van uw kind?  
 
Gymmen 
Twee keer per week gymmen de kinderen in het speellokaal. De 
kinderen gymmen in een gympakje of T-shirt met korte broek en 
schoenen. De gymkleren en schoenen worden voorzien van naam in 
een tas op school bewaard. Elke vakantie gaat de gymtas mee naar 
huis om te wassen.  

 
Eten en drinken 
Onze voorkeur gaat uit naar gezonde tussendoortje en lunch. We 
zien graag dat iedereen fruit meeneemt, maar een (ontbijt)koekje 
kan ook. Het drinken kan in een beker of pakje, graag alles voorzien 
van naam. De lunch bestaat uit brood en wat drinken. We lunchen 
op alle dagen op school, behalve de woensdag in verband met de 
schooltijd tot 13.00 uur. Op woensdag is er wel tijd voor een snelle 
hap tussendoor, bijvoorbeeld een koekje of fruit.  
 
Werken met een thema 
Op De Bareel werken we themagericht. Dat wil zeggen dat de 
leerkrachten in de onderbouw aan de hand van een bepaald thema 
de leerstof aanbieden. U ontvangt aan het begin van een thema een 
brief hierover, zodat u betrokken bent bij het thema en weet wat uw 
kind leert op school. Wij werken op school met de methode 
Kleuteruniversiteit. Met deze methode wordt doelgericht gewerkt 
aan de brede ontwikkeling van kleuters. Van motoriek tot 
creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling en van 
wereldoriëntatie tot rekenen. 
 
Cito en leerlingvolgsysteem  
Onze school hanteert het Cito-leerlingvolgsysteem. We starten met 
de cito in groep 2. Wij zullen in januari en mei Cito-toetsen afnemen. 
Tevens vullen wij voor de kinderen de Pravoolijst in. Dit is een 
observatie-instrument voor kleuters. 
 
Verjaardag 
Wij vieren de vijfde en zesde verjaardag van uw kind in de klas. U 
bent van harte welkom om dit feest mee te vieren. Graag de traktatie 
klein houden, één snoepje, ijsje of zakje chips en geen speelgoed.  
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