
informatie
groep 1-2A
Basisschool Klim Op



Even voorstellen
Mijn naam is Manon van Summeren. Ik ben 29 jaar oud en 
woon in Uden samen met mijn vriend Luuk. 
Dit wordt het vijfde schooljaar dat ik werkzaam ben op 
basisschool Klim Op. Ik vind het een gezellige, kleinschalige 
school waar ik met veel plezier werk. Dit schooljaar heb ik 
de overstap gemaakt van groep 7-8 naar groep 1-2. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn in 
de klas en dat er op een prettige manier met elkaar en de 
spullen wordt omgegaan. Naast de omgang met elkaar is 
het ook belangrijk dat iedereen fijn kan werken zodat er 
actief en betrokken aan leerdoelen gewerkt kan worden. 



inhoud
• Voorstellen

• Dagindeling
– Inloop

– Dagopening

– Kringactiviteiten

– Spelen/werken

– Buiten spelen

– Eten en drinken

• Gymmen

• Vreedzame school

• Portfolio en rapport

• Uitstapjes

• Overige informatie

• Algemeen
– Social schools

– Bibliotheek

– Luizencontrole

– Blokschrift

• Vragen



Dagindeling

• Verzamelen op het plein bij de kleuteringang

• Inloop

• Dagopening en kringactiviteit

• Buiten spelen

• Fruit eten en drinken

• Werken/spelen

• Kringactiviteit

• Lunchen 

• Buiten spelen

• Werken/spelen

• Dagafsluiting



inloop

• Per groepje ligt inloopwerk klaar

• Tijdens het inloopwerk is er tijd voor kleine kring

– Een kringactiviteit met een klein groepje



Dagopening

• Samen zingen

• Bespreken van de dag

• Liedje of versje



Kringactiviteiten

• Activiteiten van Kleuteruniversiteit

• Taalactiviteiten:

Voorlezen, woordenschat, rijmen, letter van de 

week, bereslim

• Rekenactiviteiten van Semsom:

Getalbegrip, meten, wegen, ruimtelijk inzicht

• Vreedzame school



Spelen/Werken 
• Weektaken (Smiley’s)

• Werken met het digikeuzebord

• Samen opruimen na het spelen/werken

• Verschillende hoeken met uitdagende 

materialen



Spelen/Werken 



Buiten spelen



eten en drinken

• We wassen eerst onze handen en zingen 
een liedje.

• Fruit/groente graag geschild/gesneden in een 
bakje 

• Voor de lunch geen koek en snoep, 
ontbijtkoek mag wel

• Drinken graag in een beker

• Voor eten en drinken is een koelkast 
beschikbaar

• Geef niet teveel mee!



Gymmen

• Gymschoenen (In de klas in een bak)

• We gymmen in hemd en onderbroek

• In de speelzaal op school

• Graag schoenen met klittenband of 

elastiek

• We gymmen op dinsdag





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.

• Afspraken en regels

• Onze grondwet (voor de 

hele school).



Portfolio

• Verzameling van het werk van een kind

• Het laat het proces van de brede ontwikkeling van een 
kind zien en de resultaten

• Een map om trots op te zijn!

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

• Kind kan aan de ouders vertellen waar het aan werkt



Rapport

• Oktober: Zien rapport (welbevinden en betrokkenheid)

• Januari: portfolio + rapport

• Juni: portfolio + rapport

Mijn Kleutergroep 

• Nieuw observatiesysteem in plaats van KIJK!

• Leerkrachten observeren doelen voor de leerlingen en voeren 
deze in

• Manier van ouderrapportage wordt later in het schooljaar bepaald 
door ib’er en leerkrachten

• Hulpvragen: Interne begeleider Marlou Wolters



Uitstapjes

• Woensdag 17 mei:

NME centrum: rondneuzen op de kinderboerderij

• Mochten er nog meer uitstapjes gepland 

worden, dan worden jullie via Social Schools op 

de hoogte gesteld.



Overige informatie

• Ouders mogen aanwezig zijn bij de verjaardag

• Kinderen maken iets moois voor de verjaardag van hun 

ouders (graag kalender in de klas invullen voor de 

datums)

• Als kinderen veters kunnen strikken mogen ze dit laten 

zien en krijgen ze een diploma

• Verlof graag op tijd aanvragen bij meneer Conrad



Luizencontrole

• Na de vakanties 

• Vaste luizenmoeders

• Op deze dagen het haar graag makkelijk 

opsteken of los dragen en zo min mogelijk 

gel gebruiken. 



Social schools

• Alle communicatie op één plek: 
Nieuwsbrief, agenda en berichten

• Veilig: De data blijft binnen de 
school, AVG proof

• Oudergesprekken worden ook via 
Social Schools gepland

• Berichten worden door mij op 
werkdagen beantwoord tussen 
7.30 en 17.00 uur.



Bibliotheek op school

• Dinsdagmiddag

mogen de kinderen 

boeken lenen uit onze 

schoolbibliotheek

• Ze krijgen daarvoor 

een eigen biebtas

• Is je biebtas kwijt? 

Dan kun je voor €1,50 

een nieuwe kopen



Blokschrift

• In alle groepen op school wordt 

geschreven in blokschrift

• Hoofdletters worden 

aangeboden vanaf groep 4



Zijn er nog vragen?

Binnenlopen mag altijd. 

Of stuur een berichtje op Social
Schools.

m.vsummeren@optimusonderwijs.nl

mailto:h.vissers@optimusonderwijs.nl

