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			 groep 1/2
www.detriangel.net

Beste ouders,

’s Ochtends worden
alle kinderen door
juf of meester
verwelkomd.

Dit schooljaar begint uw kind in groep 1 / 2. In groep 1 / 2
loopt spelen, werken en leren voor de kinderen heerlijk door
elkaar. Leren is leuk! Lees hier hoe het schooljaar er voor uw
kind uitziet.

De allereerste schooldag
Meestal is de eerste schooldag van
uw kind de dag na de vierde verjaardag.
Daarop zijn twee uitzonderingen.
• Als uw kind jarig is in de laatste drie
weken van het schooljaar, begint hij of
zij na de zomervakantie. We gunnen uw
kind namelijk een rustig begin op school,
en net voor de vakantie zijn er allerlei
extra activiteiten.
• Als uw kind vier jaar wordt in de eerste
drie weken van het nieuwe schooljaar
dan is hij of zij vanaf de eerste schooldag
welkom.

Meenemen:
• Gymschoenen met klitteband of elastiek!
Geeft u ze op de eerste dag mee?
Ze blijven op school.
• Een hapje en wat te drinken voor de
ochtendpauze en een lunch indien uw
kind overblijft.
• Woensdag = fruitdag!
Geeft u een paar stukjes fruit mee?
Meer over ons voedingsbeleid: https://
detriangel.net/school/protocollen/
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Hoe ziet de schooldag in groep 1 / 2 eruit?
‘s Ochtends worden alle kinderen door de
leerkracht verwelkomd. We beginnen vaak
met Kring. We beginnen met een kring of
inloop en doen activiteiten rondom taal of
rekenen. Daarna is het tijd voor spelend
leren.
Voor het spelen en de inloop kiezen de
kinderen zelf een activiteit zoals spelen in
de huis- en bouwhoek, tekenen, knutselen
of een werkje uit de kast. Tijdens het
werken krijgen de kinderen een gerichte
opdracht. Eén groepje van vier tot zes
kinderen wordt begeleid door de leerkracht,
de andere kinderen werken dan zelfstandig.

Halverwege de ochtend pauzeren we even
om iets te eten en te drinken. Deze spullen
bewaren we in de bakken op de gang.
Elke dag is er buitenspelen en/of gym.
Meer over de gymlessen vindt u op
https://detriangel.net/team/gymdocente.
‘s Middags volgen we hetzelfde
programma, maar dan zonder ‘pauzehapje’.

Overblijven
(TSO = tussen schoolse opvang).
Tussen de middag blijven veel kinderen,
tegen een vergoeding, over. Uw kind ook?
Geef hem/haar dan een lunch en drinken
mee naar school. De lunch blijft in de tas bij
de jas. De kinderen eten en spelen onder
toezicht van de overblijfouders.

Wat leren de kinderen in groep 1 / 2?
Best veel. We concentreren ons op taal en
rekenen. Daarnaast hebben we aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en
motoriek. En we starten met Engels!
Taal
Bij taal/lezen werken we aan een
grotere woordenschat; bijvoorbeeld met
thematische woordspinnen. Ook oefenen
we met het losmaken van klanken, zoals
p – e – n of k – a– t (je schrijft wat je hoort)
en het verbinden van klanken. De juf zeg
p – e – n, het kind zegt pen. Een goede
voorbereiding op leren lezen!
Rekenen
Bij rekenen leren de kinderen tellen én
de relatie leggen met voorwerpen.
Bijvoorbeeld ‘5 boeken’. Ook leren ze
de cijfersymbolen. Ze oefenen met
voorwerpen van groot naar klein / van dik
naar dun en met sorteren op kleur (alle
rode auto’s bij elkaar).

Creatief denken
Een vraagstuk waarbij je je fantasie
volop mag gebruiken: hoe leuk is dat! We
stimuleren het actief met ‘denksleutels’.
Bijvoorbeeld: bedenk vragen bij het
antwoord ‘Vlinders’. Of: bedenk tien dingen
die een vlinder nooit zal doen.
Motoriek
Op het schoolplein en in de gymzaal leren
kinderen hinkelen, overgooien, klimmen
en rennen. Zo ondersteunen we de
ontwikkeling van de grove motoriek. In de
klas oefenen we met de fijne motoriek.
Denk aan knippen, schrijven, rijgen en
schilderen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Positief over jezelf en anderen denken,
weerbaar zijn en jezelf durven zijn. Dat zijn
de doelen van de Kanjertraining. Met deze
methode werken we in alle groepen;
we beginnen ermee in groep 1 / 2.
Het omvat de Kanjerregels en werkvormen
in de kring. U leest er meer over op
https://www.kanjertraining.nl/.

Spelregels in de klas
In alle groepen werken we
met het stoplicht. Het is
een manier van werken die
de kinderen traint in het
omgaan met uitgestelde
aandacht. In groep 1/2
betekent rood: je mag de juf
niet storen en je moet rustig
werken. Groen betekent dat
je naar de juf mag om iets
te vragen en te vertellen.

Een vraagstuk
waarbij je je fantasie
volop mag gebruiken:
hoe leuk is dat!

‘How are you?’
Met een vreemde taal leren kun je nooit
vroeg genoeg beginnen. In groep 1 / 2 dus!
De kinderen leren er veel Engelse woordjes,
zoals de maanden, kleuren, tellen, dieren
en kledingstukken. Ook leren ze al korte
zinnetjes.
Hoe pakken we het aan?
De kinderen leren en oefenen spelenderwijs, met thema’s die aansluiten bij hun
belevingswereld. Bijvoorbeeld de seizoenen
of ‘piraten’. Alle activiteiten en materialen
hebben er betrekking op. Na drie tot zes
weken is het tijd voor een nieuw thema.

Leerlijnen
Bij taal / lezen en rekenen werken we in
groep 1 / 2 met landelijk vastgestelde
‘leerlijnen’ (SLO-leerlijnen). Die beschrijven
de leerdoelen voor het jonge kind en zorgen
voor een goede voorbereiding voor groep 3.

Aandacht voor verschillen
Op De Triangel zien we dat talenten van
kinderen verschillen. We geven alle kinderen
de aandacht die ze nodig hebben. Ook als
ze wat meer tijd nodig hebben voor de stof
of juist een extra uitdaging aankunnen.

Rapport en tienminutengesprek
Is uw kind gestart vóór januari van het
lopende schooljaar? Dan krijgt het in juni
zijn of haar eerste rapport mee naar huis.
Eenmaal in groep 2 krijgen alle kinderen
een rapport in februari en juni.

www.detriangel.net

De ontwikkeling van uw kind
op de voet gevolgd
Vanaf de eerste dag op school volgen we
de ontwikkeling van al onze leerlingen. Dat
doen we met een leerlingvolgsysteem. In
groep 1 / 2 werken we met KIJK; dit helpt
de leerkracht te zien waar een kind ‘is’ in
zijn of haar ontwikkeling. We kijken naar taal

en rekenen, motoriek en de ontwikkeling
op sociaal-emotioneel gebied. Maar ook
of een kind bijvoorbeeld erg verlegen is
of snel afgeleid. We stemmen zorg en
aandacht erop af. U leest daar meer over
in de schoolgids, hoofdstuk 3.4. Soms
heeft een kind extra begeleiding nodig.
Dat bespreken we dan met u.

TIPS + VERZOEK

Twee keer per schooljaar nodigt de leerkracht u uit voor een voortgangsgesprek
(het tienminutengesprek). Als uw kind in
groep 1 zit, voeren we dit gesprek aan
de hand van notities in het observatiesysteem (zie verderop). Vanaf groep 2
voeren we het tienminutengesprek aan
de hand van het rapport.
Als u de leerkracht op een ander
moment wilt spreken, dan kunt u haar/
hem aanspreken voor een afspraak na
schooltijd. Zie ook ‘Contact! Ouder
participatie en communicatie op
kbs De Triangel’ op de website.

Leren doe je niet
alleen met je neus
in een schrift.

▲ Wij gaan er van uit dat uw kind zichzelf aan- en uit kan kleden. Lukt dit nog niet
dan verwachten we dat u hier thuis actief mee oefent. Dit scheelt veel leertijd
voor uw kind.
▲ Wilt u alles wat u uw kind meegeeft voorzien van naam?
▲ Te laat komen zorgt voor veel onrust in de groep. Zorgt u dat u op tijd bent?

Uitjes enzo
Leren doe je niet alleen met je
neus in een schrift. De Triangel
organiseert het hele jaar door leuke,
leerzame uitjes en evenementen.
Zo gaan we bijvoorbeeld naar
de bibliotheek, de muziekschool
en Elsehoven. De planning
van activiteiten vindt u in de
jaarkalender in Parro.

▲ Voor op uw smartphone: Parro. Zo bent u altijd op de hoogte van praktische
schoolzaken rondom een activiteit, overblijven en nog veel meer.
U ontvangt de inlogcode van de leerkracht. Op https://detriangel.net
vindt u achtergrondinformatie.
▲ Vakanties, verlof aanvragen, ziekmelden en nog veel meer:
u vindt het op de website.
▲ Vaak maakt de klassenouder een groepsapp aan voor ouders. Zo kunt u
elkaar snel bereiken. De leerkracht en de schooldirectie zijn niet aangesloten.
▲ Vriendelijk verzoek:
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Voor de planning op school:
laat u vooraf weten wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert? En geeft u
iets (gezonds) mee dat snel en makkelijk uitdeelt? Zie ook ons voedingsbeleid
op de website.
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