
Informatie groep 1 
 
 
Beste ouders van nieuwe leerlingen, 
 
Als uw kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij voor het eerst naar de basisschool. Dat is voor uw kind spannend, maar ook 
voor u! Daarom dit informatieboekje voor u, als aanvulling op onze schoolgids. In dit boekje leest u alle informatie 
over het reilen en zeilen in groep 1. Aan de orde komt o.a. de dagelijkse gang van zaken, de werkwijze van de 
kleuters en een aantal regels en routines. 
 
We wensen uw kind een heel plezierige en leerzame tijd op CBS De Brug!  
 
De kennismaking:  
Uiterlijk acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op. 
We maken afspraken over de bezoekjes die uw kind komt brengen aan de toekomstige groep (het ‘wennen’). 
Meestal gaat dat om 2 dagdelen. Is uw kind in of direct na de zomervakantie jarig, dan maken we met u aparte 
afspraken. Als uw kind eenmaal op school is, plannen we met u een startgesprek om uw kind beter te leren 
kennen. 
 
Dagelijkse gang van zaken: 
 
Schooltijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. De eerste bel gaat om 8.25 uur.  
 
 
Brengen en halen van uw kind: 
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaat de deur open. De kinderen zetten hun eten en drinken op de kapstok en 
mogen in de kring gaan zitten. Als de tweede bel gaat om 8.30 uur vragen we iedereen de school te verlaten. 
Ieder kind heeft een eigen haakje aan de kapstok (naam en sticker), hier mag uw kind zijn jas ophangen. Deze 
sticker blijft steeds terugkomen, bijvoorbeeld op het planbord. De tas kan onder de kapstok gezet worden. In de 
onderbouw is het gebruikelijk dat ouders hun kind naar de klas brengen en naar hun stoel begeleiden. U kunt dan 
eventueel een werkje van uw kind bekijken of even een bericht aan de leerkracht doorgeven. Wanneer u graag 
een (uitgebreider) gesprek wilt over uw kind, willen wij u vragen om een afspraak te maken met de leerkracht. 
 
Probeer het moment van afscheid nemen zo kort mogelijk te houden, vooral als uw kind er moeite mee heeft dat 
u weggaat. Onze ervaring leert dat afscheid nemen moeilijker wordt naarmate het langer duurt.  
 
Uw kind ophalen van school: 
Bij het uitgaan van de school komen de kleuters samen met hun leerkracht naar buiten. De leerkracht blijft bij uw 
kind, totdat hij/zij is opgehaald. Wilt u doorgeven als uw kind door iemand anders wordt opgehaald of wanneer 
het met een vriendje of vriendinnetje mee mag?  
 
Eten en drinken: 
Iedere morgen rond 10.15 uur gaan we in de kring om wat te eten en drinken. De afspraak is dat de kinderen fruit 
eten. Snoep en frisdrank met prik zijn niet toegestaan, u kunt bijvoorbeeld denken aan water, limonade of melk. 
De lunch start rond 12 uur, wij eten met elkaar in de klas. 
 
 
Werken en spelen bij de kleuters 
Wij werken vaak rondom een bepaald thema (bijvoorbeeld lente, kunst, Sinterklaas). Wij maken daarbij gebruik 
van de methode ‘Onderbouwd’. De verhalen, liedjes, spelletjes en knutselactiviteiten sluiten hierbij aan. Kinderen 
in de kleuterleeftijd leren het meest door ervaringen op te doen, d.m.v. spel, beweging en speels leren. Zo 



ontwikkelen kleuters zich tot kinderen die klaar zijn om te leren lezen, rekenen en schrijven, maar ook tot 
kinderen die kunnen samenwerken en opdrachten kunnen overzien.  
 
Een groot deel van de dag wordt besteed aan speel- en werktijd. Hierbij onderscheiden we het werken met 
ontwikkelingsmateriaal (reken- en taalspellen uit de kast), het werken in de hoeken (huishoek, bouwhoek etc.), 
het spelen met constructiemateriaal op een kleed en expressie (knutselen, tekenen, verven etc.) De kinderen 
maken drie werkjes per week. 
 
Planbord 
De kinderen gebruiken elke dag het planbord met pictogrammen. Hier hangen zij hun eigen kaartje bij de activiteit 
die zij gaan doen. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten en hoeken. Vanaf het begin stimuleren 
en begeleiden we kinderen in het zo zelfstandig mogelijk bezig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat kinderen zelf 
materialen pakken, deze op de goede manier gebruiken en vervolgens ook weer opruimen.  
 
Buitenspelen 
Kleuters hebben veel behoefte aan beweging. Dit is belangrijk voor hun motorische ontwikkeling. Daarom is er 
elke dag veel ruimte ingeroosterd voor bewegingsactiviteiten. We gaan elke ochtend en middag buitenspelen.  
 
Gym 
Twee keer per week gymmen we in de gymzaal. Elke week wordt een nieuw circuit uitgezet waarmee de 
kinderen allerlei vaardigheden oefenen, ieder op zijn eigen niveau, bijvoorbeeld evenwicht, mikken etc. Gymmen 
in de gymzaal doen de kleuters in hemd en onderbroek. Gymschoenen (met elastiek of klittenband zijn i.v.m. 
veiligheid verplicht). Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymschoenen meeneemt die hij/zij zelf kan aan- en 
uittrekken?  
 
Muzikale activiteiten: 
Er worden veel liedjes aangeleerd en gezongen. Liedjes die passen bij de Bijbelverhalen die we vertellen, maar 
ook gewone liedjes. Kinderen kunnen echt genieten van muziek. Het stimuleert de spraak- en taalontwikkeling. 
Ook wordt de motoriek geoefend. Ze bewegen mee, klappen en dansen op muziek. Maat en ritme, begrippen die 
bij muziek horen, worden ervaren.  
 
Afspraken Kanjertraining: 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op een goede manier met zichzelf en met anderen leren omgaan. Dit 
noemen wij ‘sociaal emotionele ontwikkeling’ en hiervoor maken wij gebruik van de Kanjertraining. Deze methode 
leert de kinderen omgaan met verschillende sociale situaties. De kinderen leren bijvoorbeeld complimenten 
geven en ontvangen, ja zeggen als je iets prettig vindt en nee als iets vervelend is, maar ook een ander durven 
vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn. 
 
In de klas houden we ons aan onderstaande afspraken. Deze zijn voor de kinderen erg duidelijk en herkenbaar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema Onderbouwd 
Wij werken met de methode Onderbouwd. Bij deze methode worden activiteiten aangeboden 
binnen de verschillende leergebieden: taal, rekenen en motoriek.  



 
Met deze methode volgen en stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen. Dit gaat volgens drie stappen: 
Stap 1: Introductie van een activiteit met leerdoel in de grote kring 
Stap 2: Verwerking in kleine groepen 
Stap 3: Individueel controlemoment 
Als de kinderen het leerdoel behaald hebben, krijgen zij een stempel op hun stempelkaart. 
 
Voor taal is er de kast Villa Letterpret waarin een aantal handpoppen woont. Deze poppen brengen de leerlingen 
verschillende vaardigheden op het gebied van taal bij. Voor rekenen is er de houten kast van Fred van de 
rekenflat waarin een aantal handpoppen woont dat de leerlingen allerlei rekendoelen bijbrengt.  
 
Dagritmekaarten 
Om een schooldag voor de kinderen overzichtelijk te maken, hebben we kaarten waarop een activiteit staat. Door 
deze dagritmekaarten zien de kinderen vooraf wat er gaat gebeuren. Zo wordt structuur aangebracht in de dag. 

 

Regels en routines 

 Hulpjes: 

Elke dag zijn er twee hulpjes. Zij mogen de juf de hele dag helpen en in de kring naast de juf zitten. Dit is een 

hele belangrijke taak, omdat de kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid. 
 

 Naar de wc 
Er zijn twee aparte jongens en meisjes wc’s voor de kleuters. Er zijn duidelijke afspraken:  
- Jongens gaan tijdens het plassen op de wc zitten, zo houden we de wc’s schoon; 
- Na het wc bezoek wassen we de handen.  
 
Een ongelukje is geen probleem op school. We hebben genoeg schoon ondergoed en broeken. We krijgen de 
geleende spullen graag zo snel mogelijk schoon en droog terug.  
We gaan er vanuit dat kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen en zelf hun billen afvegen. Het is niet de 
bedoeling dat de leerkracht met elk kind naar de wc gaat. We vragen u dan ook dit goed met uw kind te oefenen. 
Als uw kind een groot ongelukje heeft gehad, wordt u gebeld. 
 
Tot slot: 
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van onze school en van de groep waarin uw kind volgend jaar zit. 
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact met ons opnemen. De deur staat altijd open!  
 
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op CBS De Brug!  
 
Team CBS De Brug 

 

 

 

 


