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Welkom in groep 1/2 C 
In deze folder vindt u algemene 
informatie over groep 1/2. Zijn er nog 
vragen, opmerkingen of wilt u iets 
bespreken? Kom gerust langs.  
We hopen er een gezellig en leerzaam 
jaar van te maken. 
 
Lisanne van Vliet  
 
Leerkracht voor de groep per dag: 
Maandag: Lisanne van Vliet 
Dinsdag:  Lisanne van Vliet 
Woensdag: Lisanne van Vliet 
Donderdag: Lisanne van Vliet 
Vrijdag:  Lisanne van Vliet 
 
lisanne.van.vliet@depostiljonsoesterberg.
nl  
 
Aanvang van de school 
We vragen u om uw kind tussen 08.15 uur 
en 08.30 uur bij de achteringang 
(achterzijde van de kerk) te brengen. Hier 
staat de leerkracht te wachten op uw 
kind. U kunt afscheid nemen bij het hek. 
Om 14.00 gaat de school weer uit en u 
kunt uw kind om 13.55 ophalen bij 
dezelfde ingang. 
 
Eten en drinken 
Om 10 uur eten en drinken we wat. Vanaf 
1 september tot de kerst eten we op 
maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag fruit. Vanaf januari is dit 
iedere 
dag. Graag gewassen en eventueel 
gesneden met een vorkje meegeven. We 
streven naar zo min mogelijk afval. Wij 
vragen jullie daarom het drinken mee te 
geven in een beker. 
 
Gymmen 
Wij gymmen op dinsdag in de gymzaal. 
Deze gymles zal worden gegeven door 
meester Mats (vakleerkracht). Wilt u de 
kinderen die dagen makkelijke kleding 
aandoen (geen strakke broek/maillot) en 
géén sieraden.  
De gymkleding gaat voor de vakantie 
weer mee naar huis om gewassen te 
worden. Verpakt in een kleine gymtas met 
naam (geen rugzak). 
 
Speelgoed 
Iedere vrijdag vóór een vakantie is er een 
speelgoed morgen (onder voorbehoud 

van de Corona maatregelen). Uw kind 
mag dan speelgoed van thuis meenemen 
om  mee te spelen. Bij mooi weer 
adviseren wij om buitenspeelgoed mee te 
geven. 
Wilt u er verder ook rekening mee 
houden dat het speelgoed: 
● van sterke kwaliteit is; 
● niet teveel lawaai maakt; 
● niet gewelddadig is, zoals pistolen, 

geweren, zwaarden e.d. 
● voorkeur voor gezelschapsspel. 
 
Levensbeschouwing 
We gebruiken de methode Trefwoord. 
Deze methode werkt aan de hand van 
thema’s die hun oorsprong vinden in 
Bijbelverhalen. We besteden hier 
aandacht aan door middel van verhalen, 
gedichten, liedjes.  Na een verhaal wordt 
er in de klas gepraat en worden 
ervaringen met elkaar gedeeld. Ook 
besteden we veel aandacht aan 
Wereldgodsdiensten. Iedere dag begint 
en/of eindigt met een gebed/lied. 
 
IPC onderwijs 
Tijdens dit schooljaar zullen we aan de 
hand van meerdere thema’s het 
onderwijs voor de groepen 1-2  
samenstellen. De kinderen werken 
gedurende een periode van ongeveer 5 
weken aan een thema, aansluitend bij de 
actualiteiten, belevingswereld en 
interesses van kinderen, waarbij de focus 
op het leerproces ligt.  
 
Het leren vanuit deze thema’s kent een 
vaste structuur: 

• Startpunt: enthousiast maken voor het 
onderwerp 
• Kennisoogst: wat weten we al en wat 
willen we leren? 
• Uitleg van het thema: wat gaan we 
leren? 
• Formulering van de leerdoelen bij de 
verschillende vakken en van de 
leerdoelen voor het ontwikkelen van 
persoonlijke kwaliteiten 
• Afsluiting: eind van het project 

De start en afsluiting van de projecten 
(units) wordt per groep georganiseerd.  

Wij delen alvast de onderwerpen van 
onze units met u waaraan we zullen 
werken dit schooljaar. Misschien kunt u 
ons helpen aan allerlei spullen, 
ervaringen, gastsprekers of wellicht heeft 

u zelf veel affiniteit met 1 van de 
onderwerpen en vindt u het leuk om dit 
met de klas te delen tijdens 1 van de 
units. Kortom we zijn op zoek naar input 
in welke vorm dan ook om de units nog 
onvergetelijker te maken voor de 
kinderen. 
 
Zo spelen wij 
Kinderen maken kennis met hoe en wat er 
allemaal op school gespeeld wordt. Ze 
ervaren verschillende manieren van 
spelen in de klas, maar leren ook welke 
regels en afspraken er gelden en hoe je 
omgaat met materialen en elkaar. Ze 
ontdekken overeenkomsten en 
verschillen tussen het spelen thuis en op 
school. 
 
Speuren en verzamelen 
In deze unit maken de kinderen kennis 
met de begrippen ‘speuren’ en 
‘verzamelen’. Ze speuren in de natuur en 
verzamelen allerlei materialen. Met deze 
materialen doen ze ontdekkingen en 
creëren prachtige kunst. Maar ook dieren 
komen in dit thema aan bod. Welke 
dieren speuren en verzamelen ook, welke 
houden een winterslaap en welke 
vertrekken naar warmere oorden? 
 
Beestenboel 
In deze unit zijn de kinderen 
dierenonderzoekers! Ze zoeken, 
verzamelen en verzorgen verschillende 
beesten die voorbij komen, met nadruk 
op de boerderijdieren. Verder ontdekken 
ze hoe ze een stevig hok maken en welke 
pootafdruk bij welk boerderijdier hoort. 
We beleven van alles! 

Wij gaan naar de tandarts 
Voor veel mensen, groot en klein, kan het 
spannend zijn om een bezoekje aan de 
tandarts te brengen. In deze unit 
ontdekken we met elkaar wat een 
tandarts allemaal doet, over het wisselen 
van je melktanden en hoe belangrijk het is 
om je tanden goed te poetsen. Aan het 
eind van de unit zijn we allemaal een 
echte tandarts! 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Wij werken met  De Vreedzame School. 
Dit is een programma voor basisscholen 
dat streeft naar een democratische 
gemeenschap waarin leerlingen een stem 
krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich 
positief sociaal gedragen en conflicten 
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zonder geweld oplossen. De kern van de 
Vreedzame School bestaat uit een 
wekelijkse les in het oefenen van 
bovenstaande vaardigheden en de sociale 
competenties die daarvoor nodig zijn. Het 
is meer dan een lesmethode. Het is een 
visie/ een aanpak, waarin de eigen kracht 
van kinderen centraal staat. Kinderen 
krijgen taken en verantwoordelijkheden 
in de klas, in de school en in de omgeving 
van de school.  

Dit zijn onze gouden regels. Deze zijn 
afgeleid van onze drie kernwaarden:  

- Iedereen hoort erbij (kernwaarde 
aandacht) 

- Ik doe mijn best, ook als ik het 
moeilijk vind (kernwaarde 
ambitie) 

- Wat ik doe is ook 
goed voor de ander 
(kernwaarde 
autonomie) 
 

Groep 1  
De nadruk ligt op sociale contacten, 
omgaan met elkaar en zelfredzaamheid. 
We maken een start met het proces 
rondom reken en beginnende 
geletterdheid. Dit doen we spelenderwijs. 
 
Groep 2  
We werken aan zelfstandigheid, 
concentratie, en sociaal emotionele 
vorming. In  groep 2 leren de kinderen 
reflecteren op eigen handelen, werk en 
gedrag. 
 
Zonnetje van de week  
Elke week is een ander kind het zonnetje. 
Het zonnetje met naam hangt in de klas 
Het weekprogramma is als volgt: 
 - op maandag kiezen we wie het     
   zonnetje is 
 - op dinsdag bedenkt iedereen een    
    positieve opmerking 
 - op woensdag mag uw kind een  
   schilderij maken,  
 - op donderdag mag uw kind zijn/haar  
    lievelingsboek meenemen en leest de  
    leerkracht er uit voor 
 - op vrijdag krijgt uw kind alles mee  
   naar huis.  
 
Verjaardagen  
Wilt u het een paar dagen van te voren 
aangeven wanneer uw kind gaat trakteren 

in de klas? U mag een traktatie 
meebrengen voor in de eigen groep (geen 
cadeautjes). Wilt u rekening houden met 
allergieën (na te vragen bij de leerkracht).  
 
Contactmomenten met ouders 
* Op 8 september vindt de 
informatieavond op school plaats. 
 
* In week 35, 36, 37 staan er 
kennismakingsgesprekken gepland. 
Tijdens deze gesprekken wordt er één 
ouder per gezin uitgenodigd om ons te 
informeren over uw kind. Dit gesprek is 
zonder kinderen. Meer informatie volgt. 
 
*Voortgangsgesprekken 
Zoals vermeld in de jaarkalender zijn er 
een aantal momenten waarop de 
voortgang van uw kind wordt besproken. 
Dit schooljaar zijn ze tussen 14 en 25 
november en tussen 13 en 24 februari. 
 
We bespreken tijdens dit moment 
de voortgang van uw 
zoon/dochter. Daarom willen we 
graag iedereen spreken. Vanaf 
groep 5 nodigen we ook uw kind 
uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Rapporten  
De kinderen krijgen na 5 maanden 
onderwijs een rapport. De rapporten 
worden meegegeven op 10 februari en 28 
juni. 
 
Klassenouders  
De klassenouder is de schakel tussen de 
leerkracht en de ouders bij zaken van 
organisatorische aard. Er is een voorkeur 
voor twee ouders per groep. Als het u 
leuk lijkt dan horen we het graag! 
 
Muziek 
We werken samen met De Gooische 
Muziekschool. Elke donderdag geeft juf 
Janneke (vakleerkracht) van de 
muziekschool muziekles in alle groepen.  
  
Nieuwsbrief  
Elke twee weken ontvangt u een digitale 
nieuwsbrief. Deze wordt ook op de 
website geplaatst.  
 
Ouderhulp  
Naast de Oudercommissie of de 
Medezeggenschapsraad zijn er veel 
mogelijkheden om binnen de school 

daadwerkelijk hulp te verlenen, zoals 
begeleiding tijdens excursies, enz.  
 
Fietsen  
De fietsen van de kleuters mogen in het 
fietsenhok van de kerk. 
Schoolgids  
Uitgebreide informatie over onze school 
kunt u lezen in onze schoolgids, zie onze 
website: www.depostiljonsoesterberg.nl 
 
Kleutergids  
Uitgebreide informatie over de 
kleutergroep  kunt u lezen in onze 
kleutergids. Zie ook onze website. 
 
Website 
Kijkt u regelmatig even bij onze groep?  
 
Uitstapjes 
Komend schooljaar staan er enkele 
buitenschoolse activiteiten gepland. U 
hoort hier later meer over. 
We zullen dit schooljaar ook op 
schoolreisje gaan. De kinderen gaan mee 
op schoolreisje wanneer zij langer dan 12 
weken op school zitten. 
 
Contact ouders/leerkrachten 
We werken met de communicatie app 
Parro. 
Deze gebruiken we voor korte 
mededelingen en het inschrijvingen van 
gesprekken. Heeft u zelf mededelingen? 
Wilt u deze dan delen met ons via Parro 
of via de mail. Voor persoonlijke zaken       
kunt u altijd een afspraak met ons maken.  
 
Ziekmeldingen 
Wij willen jullie vragen om ziekmeldingen 
telefonisch door te geven tussen 07.45 en 
08.00. Mocht er geen gehoor zijn, dan 
kunt u mailen naar 
ziekmeldingen@depostiljonsoesterberg.nl  
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