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Groep 1-2-3



Hoe ziet een dag in groep 1-2-3 eruit?

Start van de dag



We begroeten elkaar!
Nu even met onze elleboog!



We zingen het openingslied van Pompom, benoemen dag, 
datum en het weer. Het troetelkind verzet de Pompom

kalender en het kaartje van vandaag, morgen en gisteren.



Gezamenlijke kringactiviteit



Aan het werk ! 
groep 3 krijgt instructie



Groep 1-2 werkt dan zelfstandig



Daarna wisselen; groep 3 gaat zelfstandig 
werken



Oefenen op het digibord



Doelenmuur groep 3



Betrokkenheid en welbevinden



Coöperatief leren / flexibele werkplekken



Instructie groep 1-2



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



Fruit eten 



Vrij spel buiten/gym (op donderdag)



Jarige jop
we vieren feest om 8.30 uur



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



Kringactiviteit Vreedzame School



mediawijsheid
Bekijk hier het filmpje: Klik hier voor het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=NLXvhwuEj0Q&t=5s


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
• De meerwaarde zit hem in het proces en het bereiken 

van doelen.



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

welbevinden en betrokkenheid)
januari: portfolio
juni : portfolio

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

januari: portfolio + Kijk! rapport
juni: portfolio + Kijk! Rapport

• Kinderen van groep 3:
oktober: ZIEN rapport
januari: rapport 1 + portfolio
juni: rapport 2 + portfolio



KIJK
• KIJK is een ontwikkelingsvolgmodel waarbij 

we de kinderen observeren en we registreren 
hoever ze zijn in hun ontwikkeling

• Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden in hun ontwikkeling, is het 
belangrijk om een duidelijk beeld te hebben 
van het ontwikkelingsverloop



Thema’s schoolbreed

• Ridders 
• Griezelen met Hennie de heks
• Jan Politieman
• De Gorgels
• Onder water



Uitstapjes

• Kinderboerderij Elzenhoek
• OKVO; dramavoorstelling

(Poppentheater Marag)
• Bezoek kasteel Hernen

En wat er nog meer volgt………



Speerpunten dit schooljaar:
• Eigenaarschap; kinderen eigenaar maken 

van hun leerproces (doelenmuur, portfolio, 
passend onderwijs)

• Focus op lezen; redzaamheidslezen en 
begrijpend lezen

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

• Leren en lesgeven met ICT; 
Mediawijsheid, beebot, Ipad, chromebook, 
Kiene klanken en Kiene cijfers, powerpuzzels



mededelingen
• Verjaardag vieren om 8.30 uur, helaas zonder ouders en 

graag een verpakte traktatie.
• 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 graag via Social Schools.
• Zijn er vragen over het onderwijs of uw kind, dan vinden 

we het altijd fijn als u contact met ons opneemt. Op 
werkdagen zijn we te bereiken via Social Schools.


