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Cyclus 1, groep 1 
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Cyclus 1, groep 1 

De school: 

16 klaslokalen 

kantoorgebouw verdeeld in drie kantoren 

computerlokaal  

bibliotheek  

gymlokaal 

koffiekamer  

lokaal voor de RT 



Cyclus 1, groep 1 

Cyclus 1 

Groep 1 t/m 4 

Een geel polo-shirt 

met het 

schoolembleem 

Tijdens de pauze 

spelen de kinderen 

die een gele polo 

dragen op de 

speelplaats beneden. 

 

Cyclus 2 

Groep 5 t/m 8 

Een wit polo-shirt met 

het schoolembleem 



Enkele regels brengen 

Gr.2 :  7.00 - 7.30 via de voorpoort  
  ingang. 

 

Gr.1:  7.15 tot 7.45 met één ouder  
  per kind, via de achterpoort 
   

 

Hierna gaan de beide poorten op slot. 

 



Enkele regels 

Bent u te laat dan loopt uw kind alleen 
naar de klas. 

 

Een bericht doorgeven is geen reden om 
toch naar binnen te glippen. U kunt dan 
beter mailen. 

 

Vermijd het telkens op en neer gaan 
voor vergeten spullen zoals een tas of 
boeken. 

 



Enkele regels 

Liefst niet onder schooltijd een afspraak 
maken bij de dokter of voor paspoort 
zaken. De leertijd is belangrijk! 

 

Volgens de leerplicht regels krijgt u 
maximaal 5 dagen per schooljaar extra, 
buiten de schoolvakanties, voor 
bijzondere omstandigheden. 

 



Bibliotheek 

Stuur een aparte degelijke tas mee voor 
de boeken. 

 

Om de twee weken is de klas van uw kind 
aan de beurt voor de bibliotheek.  

 

Geen tas = geen boeken. 

 

Graag beide boeken brengen anders krijgt 
uw kind geen boek mee. 

 

Let A.U.B. op de inleverdatum. 

 

Kwartje per boek dat vergeten is. 

 

Wij vragen een vergoeding voor verloren 
boeken. 

 



Bibliotheek 

Let A.U.B. op de inleverdatum. 

 

Kwartje per boek dat vergeten is. 

 

Wij vragen een vergoeding voor verloren 
boeken. 

 



LVS heet Profectus 

Inloggevens worden/zijn opgestuurd 

Inloggevens goed bewaren 

1 

2 

3 

Ouderportaal 



Ongeval 

Bij een ernstig ongeluk wordt u direct 
telefonisch ingelicht. 

 

Zorgt u ervoor dat u altijd bereikbaar bent? 

 

In het geval uw kind, vanwege dat ongeluk, 
naar de dokter moet, krijgt u een 
verzekeringsformulier. 

 



Ophalen bij de klas 

Na school worden de kinderen van cyclus één en twee 

bij de achterpoort opgehaald (12.15-12.30)  

 

Bij ziektemelding of als iemand anders uw kind 

ophaalt gelieve dit tijdig, hetzij mondeling of per mail 

aan de klassenleerkracht door te geven  

 

Telefonisch melden werkt meestal NIET 

 

 

 



Parkeerplaats 

Verkeersregels zijn er voor de veiligheid 

Let op de rijrichting en rijd niet over de bermen 

 

Neem uw tijd en parkeer in een parkeervak 

Oversteken op het zebrapad 

Volg aanwijzingen van de brigadiers  

Laat geen tas en/of andere waardevolle spullen achter in 
de auto 

Laat uw auto op slot achter 



Verkoop- en betalingen worden nu online gedaan 

(zie de site of onze Facebook pagina). 

 

 

Bent u ‘s middags vroeg en wilt u in de airco blijven 

zitten? Graag de 2de of de 3de strook gebruiken. 

Indien u rookt dan helemaal uit de buurt van de 

klassen blijven 

 



8 Educatiegebieden 

 

1. Taal, Geletterdheid en Communicatie  

2. Rekenen en Wiskunde  

3. Mens en Maatschappij  

4. Mens, Natuur en Technologie  

5. Gezonde levensstijl en Bewegingsonderwijs  

6. Sociaal Emotionele Vorming  

7. Godsdienst (Algemene Mensvorming)  

8. Culturele en Artistieke Vorming  



Godsdienst 



Weet wat liefde is 

Verschil tussen goed en kwaad 

Verschil tussen waarheid en leugen 

Samen gebed opzeggen 4 

1 

2 

3 

Godsdienst 

Zelf gebed opzeggen 5 

Gebed “Onze Vader” en “Wees gegroet Maria” 

kunnen opzeggen 
6 

Eerbied tonen en kruisteken kunnen maken 7 



Bewegingsonderwijs 



Gymzaal 

In de gymzaal doen we Clusters. 

Een cluster is een rouleersysteem van verschillende 

spelletjes en oefeningen. 

Het blijft 4 weken lang staan, zodat de kinderen kunnen 

oefenen en uitdiepen. 

 

Voorbeeld: 

Week 1) Balanceren/lopen over brede banken 

Week 2) Balanceren op smalle banken 

Week 3) Balanceren op smalle bank met materiaal 

Week 4) Herhaling van alles 

 



Huppelen (Coördinatie) 

Hinkelen 

Voorwaarts/ zijwaarts springen 

Mikken 

Ook andere oefeningen: 

Op klossen lopen 

Vangen 

Bal schoppen 



Sociaal Emotionele Vorming 



Gedrag 

Voelt zich veilig in de klas 

Doet mee in de groep 

Wacht op zijn/haar beurt 4 

1 

2 

3 

Sociaal Emotionele 

Vorming 

Kan samen spelen en delen 5 

Kan zichzelf uiten 6 



Mens & Maatschappij 



Kent de dagen van de week 

Weet wat de verschillende beroepen inhouden 

Rekening leren houden met anderen 

Lief samen spelen en samen delen 4 

1 

2 

3 

Mens & Maatschappij 



Mens, Natuur & Technologie 



Kleuren mengen 

Om kunnen gaan met de computer (muishantering) 

Kan in verschillende programma’s werken 

Kent de benodigdheden van natuur 4 

1 

2 

3 

Mens, Natuur & 

Technologie 

Milieu 5 

Leerling Volg Systeem (LVS) 6 



Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Interactive Whiteboard 















Culturele &  Artistieke 

Vorming 



Heeft gevoel van ritme 

Kan een lied neurieën 

Kan ritme/ maat klappen 

Kan bewegen op de muziek 4 

1 

2 

3 

Culturele & Artistieke 

Vorming 

Verhaal dramatiseren 5 



Taal, Geletterdheid & 

Communicatie 



Passieve woordenschat test (in oktober 

na de vakantie) 

 

Zelf een kort verhaal kunnen vertellen     

De Nederlandse Taal goed beheersen     

Spreekbeurten in maart/april  (vrij thema, 

Nederlands, niet verplicht)     

4 

1 

2 

3 

Taal, Geletterdheid & 

Communicatie 



Rekenen & Wiskunde 



Rekenen & Wiskunde 

Alles Telt Onderbouwd 



Rekenen 

Veel 

begrip-

pen 

Cijfers 

Achter 

Cijfers 1-5 

Evenveel 

Meer 

Minder 

Cijfers 5-1 

Herkennen 

Benoemen 

Voor 

Relateren 



Mededelingen 



Prikbord (ClassDojo wordt ingezet als  

communicatie middel, dus houd deze goed in de gaten.) 

Speelplaats (voor en na school spelen we niet op de toestellen , we 

lopen meteen door naar de klas/auto.) 

Doekje (graag een doekje voor bij het  eten meegeven in de tas.) 

 

Huiswerk (op woensdag naar huis, op vrijdag weer naar 

school. Laat het kind zoveel mogelijk zelfstandig het 
huiswerk maken.) 

Rapport  (3 keer per jaar.) 

 



Sieraden: doe geen sieraden om  

naar school, de school is hiervoor niet verantwoordelijk. 

Speelgoed: neem geen speelgoed mee naar school, en ook geen 

speelgoed van school mee naar huis.  

Voertaal (op school is de voertaal Nederlands.) 

  

Verjaardag & traktaties (voorlopig mogen de  

kinderen alleen in de klas trakteren. De pakketjes moeten 
dicht zijn en voorverpakt zoals gekocht in de winkel. Bijv . 
zakjes chips in de originele dichte doos/zak, appels in de 
originele dichte zak etc.) 



Tips 



Leerkracht 

Quality time/stimuleren    

Problemen (Natuurlijk kunnen er wel eens 

onenigheden voorkomen, bespreek het dan meteen 

met de leerkracht van uw kind. Mocht u samen met de 

leerkracht er niet uitkomen, dan kunnen we altijd 

samen zitten met het MT om het zo snel mogelijk op te 

lossen.) 

1 

2 

3 



Vragen? 

Vragen 



Bedankt voor  

uw aandacht 
Wij wensen u een fijne avond en tot morgen. 


