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Welkom in groep 1 
 
IJsselmuiden, 3 september 2018 
 
Beste ouders/verzorgers van groep 1, 
 
De vakantie ligt weer achter ons. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar willen we u alvast op de hoogte brengen van een aantal 
dingen in groep 1.  
 
Kring 
Op maandag, woensdag en donderdag starten we in de kring.  
Daar bekijken we welke dag het is en wat we allemaal gaan doen. 
Dan gaan we nieuwe hulpjes kiezen. Dat is een spannend moment want 
wanneer je naamkaartje getrokken wordt dan mag je je stoel naast de 
juf zetten en ben je die dag hulpje. Doordat de kinderen het niet van te 
voren weten, kunnen ze zich er ook niet (te) druk over maken. Iedere 
dag gebruiken we de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Elke maandag leren we een nieuw 
Christelijk lied aan.  
 
In de kring leren we ook naar elkaar luisteren. Het is lastig om niet voor je beurt te 
praten, we oefenen met het opsteken van de vinger, hoe je iemand kunt vragen of je je 
stoel terug mag, hoe je iemand een complimentje kunt geven en wat je kunt vragen als 
je mee wilt spelen. 
 
Zelfredzaamheid 
Er wordt in onze klas veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid. 
Dat betekent dat de kinderen zoveel mogelijk zelf hun zaakjes moeten regelen. 
Vooral voor “nieuwe” kinderen is dat best moeilijk. Wilt u hen thuis ook zoveel mogelijk 
de dingen zelf laten doen? (jas aan doen, rits dicht doen, eigen tas dragen, aankleden, 
neus snuiten, billen afvegen enz.) Op woensdag hebben we gym, “makkelijke kleding” is 
dan erg fijn! 
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Spelinloop 
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen hebben we “spel inloop”, in de groepen 1 en 2. 
Spelinloop wat houdt dat in? Uw kind mag, direct bij binnenkomst op zijn/haar stoel 
opzoeken en een spelletje uit de kast kiezen of gaan spelen met iets wat op de tafels 
ligt. Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen in de hoeken gaan spelen of de stoelen 
gaan verplaatsen. U kunt evt. even samen met uw kind mee spelen. 
Als de bel gaat, gaat u naar huis, maar de kinderen mogen nog even doorspelen, zodat 
wij even tijd kunnen maken voor kinderen die wat “extra hulp/ aandacht” nodig 
hebben. 
 
Taal/ rekenen/ motoriek  
Op het gebied van taal en rekenen doen we  veel activiteiten. We gaan we bezig met 
woordenschat uitbreiden, veel luisteren naar verhalen en proberen we een boek na te 
vertellen aan de hand van plaatjes.  
Met rekenen gaan we oefenen met tellen tot 10, aanwijzend tellen, we gaan 
hoeveelheden eerlijk leren verdelen en oefenen we de begrippen groot/klein, dik/dun, 
meer/minder, vol/leeg, zwaar/licht enz. 
Met motoriek letten we vooral bij de grove motoriek op, springen, hinkelen, gooien en 
rennen. Bij de fijne motoriek letten we op de pengreep en het hanteren van kleine 
materialen.  
 
In de maand april beginnen we ook weer met de Toetsen Beginnende Geletterdheid. 
Voor groep 1 is dit de rijmtoets. Deze toets nemen we spelenderwijs en individueel af. 
Hieronder vindt u een voorbeeld.  
Hier vragen wij “Wat rijmt er op kip, bed of wip”.  
 

 
 
Sociaal emotioneel   
Nog steeds zijn we bezig met sociale vaardigheden en regels in de klas a.d.h.v.   
de vier basisregels die in de klas hangen:  
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn  
2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen  
3. We willen allemaal rustig kunnen werken, daarom blijft het (werk) lawaai binnen de 
perken  
4. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet  
 
We praten veel in de klas. Bijv. als er wat gebeurt in de klas of op het plein. Hoe kun je 
dit oplossen, hoe reageer je als er iets vervelends gebeurt.  
Ook proberen we door toneelspel duidelijk te maken hoe je kunt reageren in bepaalde 
situaties. De meeste kinderen kunnen je heel goed vertellen hoe je iets moet doen of  
zeggen en wat de regels zijn, maar het in praktijk brengen blijkt soms nog heel moeilijk.  
 
Samen werken/spelen  
1x in de 2 weken op vrijdagmorgen spelen kinderen van groep 7 en 8 regelmatig met de 
kleuters mee. Mooi om te zien hoe groot en klein samen spelen. Daarna worden er 
boeken gekozen om uit voor te lezen. De kinderen van groep 7 en 8 kunnen dit prima en 
de kleuters genieten ervan.   
 
 
 
 



Algemeen 

• Iedere 1e woensdag van de maand is er luizencontrole. 

• Aan het begin van het schooljaar hebben we een startgesprek. Dit gesprek wordt 
gevoerd met ouders/verzorgers, leerling en leerkracht.  

• Verder hebben we 2x per jaar een spreekweek, dit zijn gesprekken met de 
leerkracht die elk 10 of15 minuten duren. In de gang hangen dan intekenlijsten. 
Wilt u een uitgebreider gesprek, dan kunt u (en eventueel de leerkracht) een 
afspraak maken. Aan het eind van het schooljaar is er een rapportavond, op deze 
avond halen leerlingen met hun ouders/verzorgers hun rapport op. 

• Elke maandagmorgen staat het zendingsbusje op de tafel, met wat we gespaard 
hebben helpen we verschillende goede doelen.  

• Maandag 1 oktober is de informatieavond. U ontvangt hier later een uitnodiging 
voor. We vragen u alvast om deze datum te noteren. 

• Schooltijden met ingang van het schooljaar 2018-2019  
Woensdagochtend 08.30 – 12.15 uur  
De andere ochtenden 08.30 – 11.45 uur  
De middagen groep 1a en 1b dinsdag- en  
donderdagmiddag 13.00 – 15.15 uur (andere middagen 
vrij)  
In verband met de drukte op het plein, komen de 
leerlingen van groep 1 en 2 een paar minuten eerder 
naar buiten. 

 
Tot slot, 
We hebben veel zin in dit nieuwe schooljaar. 
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, kom gerust binnen of maak een afspraak!! 
 
Met vriendelijke groet, 
juf Nellie, juf Jantien, juf Simone en juf Gerlinde 
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