
GROEP 1-2

Dick Brunaschool



Binnenkomst 

 De deur bij de onderbouw gaat 

om 8.20 uur open. 

 Zelfstandigheid met de jassen en 

luizenzakken



Inloop tot ongeveer 8.45 uur

 Maandag weekendkring, 

dinsdag t/m vrijdag inloop

 4 groepen

 4 verschillende activiteiten

 Taakkaarten 

 Zelfstandig aan de slag

 Tijd voor extra hulp



Kring

 Welke dag is het vandaag?

 Wat gaan we vandaag 

doen?

 Taal- of een rekenactiviteit 

(Schatkist) 

 Vreedzame school (sociaal-

emotionele ontwikkeling)

 Verjaardag vieren



Coöperatieve werkvormen

 Samenwerkend leren

 Elkaar een niveau hoger helpen

 Actief, betrokken en plezier!



Spelen en werken

 Planbord 



Kleine kring

 Werken in kleine kring met 

niveaugroepjes

(knutsel-, taal-, reken-, spelactiviteit)



Pauze

 Schoolmelk, pakje drinken of een 

beker drinken

 Overal een naam op

 Een stevige koek of 

geschild/gepeld fruit in stukjes

 Gezond tussendoortje, geen 

chocolade

 Niet teveel meegeven!

 De jarige mag trakteren

 Er wordt voorgelezen of een 

filmpje gekeken 

 Boterhammen met hagelslag…. 



Buiten spelen



Bewegingsonderwijs 

Gymmen

 Woensdag en vrijdag/ als het 

regent

 Toestellen of spelles 

 Zelfstandig aankleden

 Makkelijke kleding / schoenen, 

met naam erop!



Einde van de dag

 We letten erop wie de kinderen komen 

ophalen.

 Mocht het wat langer duren, dan nemen 

wij de kinderen mee naar de klas.



Schatkist

 Kleuter methode (Groep 1 en 2)

 Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: 

taal, rekenen, sociaal emotionele ontw., 

motoriek, kunstzinnige vorming, wereld 

oriëntatie en wetenschap en techniek. 

 Spelenderwijs leren en ontdekken

 Elke thema start met een fimpje over 

Pompom die een avontuur beleeft. De 

kleuters krijgen de taak het probleem de 

komende weken op te lossen.



Vreedzame school

 Methode voor sociaal-emotionele 

vorming

 Leren samenwerken en samen 

spelen 

 Samen beslissingen te nemen

 Samen conflicten op te lossen

 Zich verantwoordelijk voelen

 Eén keer in de week 

 Schoolbreed 


