
Welkom bij cluster 1-2



Wie werken er in dit cluster en 
met welke rol?

https://youtu.be/FYgTxcFlT9A




Instroomgroep Annette van Veelen, Annet van der Windt

de kapoentjes

Stamgroep 1-2 a Michelle de Ridder

de rupsen

Stamgroep 1-2 b Petra Gort

de vlinders

Stamgroep 1-2 c Leontien Meijer

de hommels

Leraar-ondersteuners Margreet Venema, Martine Wassink



Huisvesting
• Elke stamgroep heeft een eigen lokaal in de gang 

beneden aan de Paterstraat
• Ook gebruiken we elkaars lokalen, het extra 

kleuterlokaal boven, de hal en de schoolpleinen



Hoe ziet een dag er uit
Ochtend
• Start in eigen stamgroep
• Binnenspeel- en werktijd

kleine kringen
groepsdoorbroken werk

• Tussendoortje
• Leerkring
• Buitenspelen met lesaanbod

Middag
• Lunch en voorlezen
• Binnenspeel- en werktijd

kleine kringen
groepsdoorbroken werk

• Buitenspelen met lesaanbod
• Eventueel verlengd dag 

arrangement



Gym
• In de lijnbaanhal

• Om de week gaan de groepen 1-2 gymmen

• Mits er begeleiding is van ouders



Peuterspeelzaal
• Janneke de Man

• Marian van Roosmalen

• Patricia Beuman



Samenwerking instroomgroep met 
de groepen 1-2 en peuterspeelzaal
• Samenwerking thema’s wisselend
• Mogelijkheid tot meedoen met: 

- kleine kringen groep 1-2
- specifieke aanbod op de middag

• Buitenspelen met de groepen 1-2, maar ook met de 
peuterspeelzaal

• Uitwisseling kinderen met kinderen van de peuterspeelzaal 
tijdens het binnenspelen / werken



Contact met de leerkracht
• Bij binnenkomst groep en op afspraak na 15.00 uur
• Kennismakingsgesprek begin van het jaar
• Informatie-avond begin van het jaar
• KIJK-registratie: ongeveer elk half jaar een gesprek
• Rapportfolio: drie keer per jaar digitaal
• Schoolpraat-app
• Natuurlijk staat onze deur open voor u!



Eten op school
Het tussendoortje:
• Fruitdagen
• Alles voorzien van naam

De lunch:
• Rustmoment
• Gezonde lunch
• Verpakt in een kleine trommel en goed           

afsluitbare beker of een pakje. 



Verlengd dagarrangement
• Diverse activiteiten zoals gezelschapspelletjes, vrij tekenen, 

voorlezen, buitenspelen, etc.

• Zwemmen voor wie zich heeft opgegeven

• Leerkrachtondersteuners, BSO-medewerker en vrijwilligers 
(ouders, oma’s, opa’s, enz.)



Heeft u nog vragen?


