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Start in de kring met de
dagopening: troetelkind verzet de weekwijzer en benoemt de 

dag/het seizoen en kinderen van groep 3 ook nog de datum. We zingen 
het openingslied van Pompom.



GEZAMENLIJKE KRINGACTIVITEIT
tellen hoe vaak je de ballon hoog kunt houden



Aan het werk ! 
Groep 3 krijgt instructie



Groep 1-2 aan het werk



takenbord



Doelen rekenen en taal /takenbord



Specifieke kringactiviteiten groep 1/2

• Taalactiviteiten:

• voorlezen, begrijpend luisteren, rijmen, isoleren van klanken, synthese en analyse 
van klanken, manipuleren van klanken, uitbreiden van de woordenschat en 
letterkennis.

• Rekenactiviteiten:

Getalbegrip (omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden, omgaan met getallen, 
vergelijken en ordenen

Meten ( meten algemeen, lengt omtrek en oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd en geld)

Meetkunde ( orienteren en lokaliseren, covnstrueren, opereren met vormen en figuren.

Daarnaast gezamenlijke kringactiviteiten met groep 3 rondom muziek, Vreedzame 
School, mediawijsheid, voorlezen, kringgesprek,enz.



'Hier werken we aan' bord



Vreedzame School
De vreedzame school is een programma dat 
kinderen helpt om hun sociaal-emotionele 
vaardigheden te ontwikkelen zoals: rekening 
houden met elkaar, samen spelen, 
samenwerken, conflicten oplossen.

Onze grondwet:
- Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
- Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt
- Wij zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn
- Wij lossen conflicten samen op
- Wij dragen allemaal een steentje bij



Wij lossen ruzies zelf op



Mediawijsheid
Bekijk hier het filmpje:



Waarom mediawijsheid?
Het doel is kinderen op een bewuste, verantwoorde en positieve 
manier om leren gaan met media.

We bieden de lessen geïntegreerd aan tijdens de lessen 
Vreedzame School in alle groepen.

De thema's zijn:

1. Weet wat je ziet

2. Bewaak je identiteit

3. Wat je geeft, krijg je terug

4. Houd de klok in de gaten

5. Maak goede keuzes

6. Bescherm je privacy

7. Zorg voor je eigen veiligheid



Portfolio

Wat is een portfolio?

Verzameling van het werk van een kind. 

Het laat het proces van de brede ontwikkeling van 

een kind zien en de resultaten.

Wat is het doel van een portfolio?

• Kinderen actief betrekken bij het leerproces.

• Kinderen leren reflecteren; door terug te kijken en 

te zien wat ze geleerd hebben. Dit vergroot hun 

zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie wat het 

leren stimuleert.

• Vergroten van interactie tussen leerkracht en kind

• Kind kan aan ouders duidelijk maken waar het 

aan werkt



Rapport
• Kinderen van groep 1: oktober: Zien rapport (over 

welbevinden en 

betrokkenheid)

januari: portfolio

juni : portfolio en woordrapport

Kinderen die vanaf januari instromen krijgen alleen hun portfolio 
mee.

• Kinderen van groep 2: oktober Zien rapport (over 
welbevinden en betrokkenheid)

januari: portfolio + MKG rapport

juni: portfolio +MKG rapport

• Kinderen van groep 3:

oktober: ZIEN rapport

januari: rapport 1 + portfolio

juni: rapport 2 + portfolio



NIEUW!!!! Mijn Kleutergroep
• Filmpje voor ouders – MijnKleutergroep info

https://info.mijnkleutergroep.nl/2021/11/11/filmpje-voor-ouders/


Uitstapjes

• Sportdag in Megen met de 3 scholen 
(rond Koningsdag)

• Schoolreis
• Kinderboerderij Elzenhoek
• OKVO
• Poppentheater Marag
• Dansvoorstelling/dansworkshop
• Theater De Lievekamp

En wat er nog meer volgt………



Speerpunten dit schooljaar:
• Nieuwe rekenmethode voor groep 12 en 3: Semsom
• Nieuw kindvolgsysyteem Mijn KleuterGroep

• Eigenaarschap; kinderen eigenaar maken van hun 
leerproces (doelenmuur, portfolio, passend onderwijs)

• Focus op lezen; redzaamheidslezen, begrijpend lezen, 
Bereslim

• Brede talentvorming; schoolbrede thema’s, werken met 
Kleuter Universiteit projecten.

• Leren en lesgeven met ICT; Mediawijsheid, alle kinderen 
van groep 3 t/m 8 hebben een eigen chromebook , Groep ½ 
werkt met ict materialen zoals Ipads, beebot (is een robotbij), 
powerpuzzels (als de puzzel is gemaakt krijg je toegang tot 
allerlei spelletjes op de Ipad), Kiene klank en Kiene cijfers.



mededelingen
• Verjaardag vieren we om 8.30 uur. Kinderen mogen 1 ding trakteren.

• Kinderen gaan zelfstandig naar binnen om hun tas alvast op te 
hangen. Mogen dan nog even buiten spelen tot de 1e zoemer gaat 
om 8.25. Om 8.30 uur starten we met de les.

• Om de betrokkenheid te vergroten vinden we het fijn als kinderen 
spullen die bij het thema horen, mee naar school brengen.

• Kinderen van groep 1 en 2 mogen een kleurplaat inkleuren voor de 
verjaardag van papa en mama. Kinderen van groep 3 mogen thuis 
iets maken.

• Communicatie via Social Schools of telefonisch. App alleen bij 
spoed

• Kinderen van groep 123 mogen gymschoenen met klittenband of 
elastiek meebrengen. Deze blijven in de Bongerd. Ze gymmen in 
hun ondergoed. We gymmen op maandagochtend.

• Zijn er vragen, vinden we het altijd fijn als u contact met ons 
opneemt. Op werkdagen zijn we te bereiken via Social Schools of 
telefonisch.


