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Welkom 
 
Voor u ligt een handig informatieboekje over de gang van zaken in groep 1 en 2. 
We hopen dat uw kind een plezierige basisschooltijd op onze school heeft en 
daarbij hoort zeker een goede start! 
 
Ouders* die belangstelling hebben voor onze school, nodigen we graag uit voor 
een gesprek. In dat gesprek geven we algemene informatie en laten we de 
school zien. Een afspraak onder schooltijd geeft het beste beeld van onze school 
en een mogelijkheid om de sfeer te proeven.  
 
We hopen dat deze gids met veel plezier wordt gelezen en raden u aan hem als 
naslagwerk te gebruiken. Mochten er toch vragen zijn, dan kunt u altijd bij ons 
terecht.  
U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur of met de 
groepsleerkracht, dan nemen we rustig de tijd om al uw vragen te 
beantwoorden.  
 
 
 
Sigrid Hartman, 
Directeur cbs Juliana van Stolberg 
 
 
 
Onze website: www.pricoh.nl/julianavanstolberg en onze Facebookpagina zijn 
beslist de moeite van een bezoekje waard. 
 
* Daar waar ouders staat, leest u ouder(s)/verzorger(s) 
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Inschrijving & Kennismaking 
 
Aanmelden/Inschrijving  
Zodra uw kind drie jaar is, kunt u hem/haar bij ons aanmelden. Dit kan 
telefonisch, maar u kunt ook rustig even binnenlopen (tel. 262655). Bij de 
inschrijving hebben we een informatief gesprekje over uw kind en uw keuze 
voor de C.B.S. Juliana van Stolberg. We maken natuurlijk ook een rondje door de 
school, zodat u een idee  krijgt van hoe het eraan toegaat op onze school. Een 
kijkje op onze schoolsite geeft ook een leuke indruk. 
www.pricoh.nl/julianavanstolberg  
 
Kennismaken  
Als voorbereiding op het naar schoolgaan, mag uw kind 2 keer een ochtend op 
bezoek komen. Dit doen we om: 
De kennismaking met de basisschool rustig op te bouwen. 
 
De opbouw van deze voorbereiding ziet er als volgt uit: 
De eerste keer maakt uw kind, kennis met de nieuwe groep, tot en met de 
fruitpauze (van 09.00 – 10.30 uur).  
De tweede keer mag uw kind de hele ochtend komen (van 09.00 – 11.45 uur).   
 
En verder… 
Als uw kind 4 jaar is, mag hij/zij de dag na zijn/haar verjaardag elke dag naar 
school. Voor sommige kinderen is een hele dag naar school nog erg vermoeiend.  
In overleg met de leerkracht van uw kind,kunt u er ook voor kiezen om uw kind 
eerst alleen de ochtenden naar school te laten gaan. 
 
Schooltijden  
We werken met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 
8.30 uur -14.00 uur naar school. Tussen de middag eten ze samen in het lokaal 
met de leerkracht en gaan ze een kwartiertje buiten spelen. Op deze manier 
creëren we rust en regelmaat.  
 
 
 

 Lestijden 

Maandag 08.30 – 14.00 

Dinsdag 08.30 – 14.00 

Woensdag 08.30 – 14.00 

Donderdag 08.30 – 14.00 

Vrijdag 08.30 – 14.00 

http://www.pricoh.nl/julianavanstolberg
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Algemeen 
 
Leerplicht  
Kleuters mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool. De leerplichtwet geeft aan dat 
voor kinderen vanaf 5 jaar verlof kan worden aangevraagd voor speciale 
gelegenheden. U kunt hier, indien nodig, een formulier voor vragen bij de 
leerkracht van uw kind.  
 
Bijzonderheden in de klas: 
Maandag 
De kinderen mogen geld meenemen voor het goede doel waar de school voor 
spaart. 
Dinsdag  
Geen bijzonderheden. 

Donderdag 
Boekenuitleen. Uw kind mag elke donderdag een boekje uitkiezen, dat 
vervolgens in een boekentas mee naar huis genomen mag worden. U kunt dit 
boek thuis samen met uw kind lezen en de week daarop weer meenemen naar 
school. 
Vrijdag 
Speelgoeddag. De kinderen mogen speelgoed van huis mee naar school nemen. 
Op andere dagen mag het speelgoed thuisblijven. 
 

Gymles 
Groep 1 gymt op dinsdag en donderdag en groep 2 op woensdag en vrijdag in 
het speellokaal. De kinderen gymmen op blote voeten. De reden hiervoor is dat 
de kinderen dan beter voelen wat ze doen en waar ze op lopen. Dit zorgt voor 
een betere stabiliteit en hierdoor bouwen ze kracht op in hun voeten. 

Afscheid nemen  
Afscheid nemen kan voor kinderen best moeilijk zijn aan het begin van de 
schoolperiode. Voor een kind is het belangrijk dat de school snel een vertrouwde plek 
wordt en dat je, als kind, zeker weet dat je opgehaald wordt. Duidelijk en kort 
afscheid nemen is beter dan lang dralen of stilletjes weggaan.  
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Vieringen 
 
Verjaardag  
Als je een jaartje ouder wordt in groep 1 en 2, vieren we natuurlijk feest.De jarige 
krijgt een versierde hoed en stoel en mag de kinderen van de klas trakteren. Tijdens 
de koffiepauze feliciteren de juffen en meesters de jarige. We promoten een gezonde 
traktatie. 
 
Verjaardagen familie en bijzondere gelegenheden 
Op vrijdag krijgen de kinderen gelegenheid om een kleurplaat te maken voor een 
bijzondere gelegenheid (verjaardag van papa, mama, opa’s en oma’s, bruiloft  etc.). U 
kunt het op tijd doorgeven aan de leerkracht via een briefje of de mail  als uw kind 
een kleurplaat wil maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint Maarten  
We maken een mooie lampion. 
 
Sinterklaas 
Dit gezellige feest vieren we met de Sint en de kleuters in de klas en natuurlijk brengt 
de Sint ook een cadeautje voor ons mee!  
 
Kerstfeest 
Het kerstfeest is een bijzonder feest; we vieren de geboorte van Jezus. De kinderen 
mogen in de avond naar school komen, waar ze in hun eigen klas het kerstfeest 
vieren. Dit feest duurt ongeveer een uur.  
 
Paasfeest 
We vieren het feest van de opstanding van Jezus en het nieuwe leven met de 
kinderen in de eigen klas. Ieder jaar hebben we hierbij op donderdag ook een 
paasontbijt of paaslunch.  
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En verder..  
Naast deze feesten en vieringen besteden we ook aandacht aan o.a. Moederdag, 
Vaderdag, dierendag en Koningsdag. 
 
Schoolreis  
Aan het einde van het schooljaar gaan we met de groepen 1 en 2 op schoolreisje. We 
zoeken voor de kleuters altijd naar een leuke locatie in de buurt bijvoorbeeld naar 
het cowboy- en indianendorp in Coevorden of Giga konijnenhol. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Extra ondersteuning 
 
De schoolarts 
Ieder jaar komt de schoolarts de kinderen van groep 2 onderzoeken. Het is belangrijk 
dat u hierbij bent. Soms nodigt de schoolarts u en uw kind een keertje extra uit. 
 
Logopedist    
In groep 1 en 2 wordt onderzoek naar stem-, spraak- en taalontwikkeling gedaan 
door de GGD.  In Mijn Kind-dossier van de GGD krijgt u bericht wanneer uw kind aan 
de beurt is en kunt u laten weten of u toestemming geeft voor deze screening.  
Iedere donderdagochtend is er een behandelend logopedist op school aanwezig.  
 
Onderwijsassistente 
Als uw kind moeite heeft met bepaalde stof of vaardigheden, of misschien juist extra 
uitdaging aankan, besteden we hier uiteraard aandacht aan. De onderwijsassistente 
ondersteunt de leerkracht hierbij.  
Extra activiteiten  worden afwisselend door leerkracht en  onderwijsassistente 
aangeboden.  
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De ontwikkeling van een kleuter wordt  door observatie en toetsen gevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oudercontacten 
 
Weekbrief en ouderportal  
De weekbrief komt om de vrijdag digitaal bij u thuis. Door de weekbrief te lezen, blijft 
u op de hoogte van belangrijke data, activiteiten en de gebeurtenissen in de klas van 
uw kind. Korte berichten worden verstuurd via het ouderportal. U krijgt bij 
aanmelding een inlogcode.  
 
Huisbezoek 
De leerkracht komt in de kleuterperiode op huisbezoek om uw kind ook thuis, in de 
vertrouwde woonomgeving, mee te maken. 
 
Startgesprek en Eindgesprek 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we een zgn. startgesprek. Op 
deze middag wordt u, in het lokaal van uw kind, geïnformeerd over alles wat te 
maken heeft met het onderwijs aan uw kind en wordt samen met u gekeken waar 
vooral aandacht aan besteed moet worden (wat gaat goed, wat is nog lastig). 
Aan het eind van het schooljaar kijken we samen terug (eindgesprek). Deze middagen 
hebben een verplicht karakter, omdat wij het belangrijk vinden dat u weet waar uw 
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kind op school mee bezig gaat of is geweest. Zo maken we u en uw zoon/dochter 
‘eigenaar’ van zijn/haar ontwikkeling. 
 
10 minuten gesprekken 
Twee keer per schooljaar wordt u uitgenodigd om op school over de vorderingen van 
uw kind te praten. Een afspraak hiervoor kunt u t.z.t. maken via het ouderportal. 
 
Tussendoor 
U bent altijd welkom voor een gesprek. Het liefst na schooltijd. 
 
Rapporten 
Halverwege en aan het einde van het schooljaar wordt in de kleutergroepen een 
rapport uitgereikt. 
 
Klassenouders 
Iedere groep heeft een klassenouder. Zij worden ingezet bij activiteiten en zijn 
aanspreekpunt. U kunt bij deze ouder terecht met vragen over het reilen en zeilen in 
de groep. In de nieuwsbrief staan de namen van de klassenouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Onderwijs in de groepen 1 & 2  
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De kring 
Ieder dagdeel beginnen we in de kring. Er mogen 2 hulpjes naast de juf zitten. We 
zingen een welkomstlied en wensen elkaar goede morgen. 's Morgens zingen we 
liedjes bij de dag van de week en het weer. En hangen we de bijbehorende kaartjes 
op onze kalender. We steken een kaars aan, zingen een lied en openen de dag. We 
luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, bidden en zingen er liedjes bij. Na de kring 
starten we met werken/ spelen in hoeken of gaan we buiten spelen. Ieder dagdeel 
doen we twee activiteiten in de kring op het gebied van taal, rekenen, muziek, drama 
en dans. 
 
Beweging 
Ieder dagdeel spelen we buiten. Twee keer in de week gymmen we in het speellokaal 
van de school.  
We volgen de motorische ontwikkeling van uw kind aan de hand van ons 
leerlingvolgsysteem.  
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Fruit eten 
Rond 10.15 uur is het tijd om iets te eten en drinken. We hebben de afspraak om op 
maandag t/m donderdag fruit te eten in de pauze, op vrijdag mogen de kinderen een 
koekje mee. Drinkbekers en pakjes drinken (voorzien van naam) mogen voor schooltijd 
in de hiervoor bestemde bekerbak worden gezet. De tas met fruit of brood mag op de 
plank boven de kapstok worden gezet. Om overvolle prullenbakken te voorkomen, 
nemen de kinderen lege drinkpakjes weer in hun tas mee naar huis. 
  
 

Speel-werkles 
 
Taakjes 
Iedere week bieden we de kinderen een knutseltaak, een tekentaak en taakjes met 
ontwikkelingsmateriaal aan. We proberen de taakjes zoveel mogelijk af te wisselen. Op 
die manier komen puzzels, spelletjes, bouw- en constructiemateriaal, tel-, vorm- en 
kleuropdrachten, voorbereidende taal-, reken- en leesopdrachten allemaal aan de orde. 
Voordat de kinderen gaan spelen, maken zij eerst één van deze taakjes.  
 
Vaste routines  
Tijdens deze werkles werken we met een vaste routine: na de uitleg in de kring zitten en 
werken de kinderen bij hun activiteit. De leerkracht loopt vaste rondes door de klas en 
kinderen die geholpen willen worden, steken hun vinger op. Op deze manier proberen 
we de kinderen vast bekend te maken met de werkwijze die in de hogere groepen 
wordt gebruikt.   
 
Spelen 
Als de kinderen klaar zijn met hun taakje mogen zij een activiteit kiezen via het 
digikeuzebord. De kinderen  schuiven hun naam op het digikeuzebord naar de activiteit 
die ze graag willen en kunnen doen. Op het digikeuzebord kunnen de kinderen zelf zien 
welke activiteiten zij kunnen doen en hoeveel plek er nog is bij deze activiteiten. U kunt 
hierbij denken aan: huis-, bouw- en leeshoek, knutselen, kleuren, constructiekast, taal 
en rekenkast, puzzels, smartgames en divers ontwikkelingsmateriaal.  
 
Evalueren 
We vinden het belangrijk om de kinderen te leren kritisch te kijken naar het spelen en 
werken. Daarom evalueren we de speel-werkles na afloop in de kring. We bespreken 
wat goed ging en wat ervoor zorgde dat het goed ging. Maar we kijken ook naar wat 
minder goed ging en proberen een oplossing te bedenken om het een volgende keer 
beter te laten gaan.  
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Engels 
De kinderen krijgen elke week Engelse les.   
 

Leerling-volgsysteem 
 
We werken in groep 1 en 2 met BOSOS ( beredeneerd aanbod, observeren, signaleren, 
opbrengst gericht, specifiek voor jouw praktijk). 
Via observaties volgen we de ontwikkeling van alle kinderen op de volgende gebieden: 

 Auditieve waarneming; 

 Ruimtelijke oriëntatie; 

 Visuele waarneming; 

 Taal-denken, taal-lezen; 

 Rekenen-denken;  

 Taal-communicatie; 

 Fijne motoriek;  

 Grove motoriek; 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling &  

 spelontwikkeling;  

 Werkhouding. 
 

 
 
 
 

PBS 
 
 

We werken op onze school volgens PBS; Positive Behavior Support. Dit houdt in dat we 
ons richten op het aanleren van goed gedrag. Kinderen krijgen tijdens kringmomenten 
speciale lessen waarin ze leren hoe goed gedrag eruitziet, zodat duidelijk is wat er 
verwacht wordt. We leren zo onder andere de regels die gelden in de hele school. We 
geven veel complimentjes en belonen de kinderen voor het goede gedrag dat ze laten 
zien.   
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Andere onderwerpen 
 

 
Talentenshow  
Ieder jaar voeren de kleuters een kleine 
voorstelling op voor andere groepen( 1 
t/m 4). Zij kijken ook naar het optreden 
van andere groepen in de schoolzaal.  
  
Kleuterverlenging 
Als een kleuter op verschillende gebieden 
onvoldoende scoort op het 
leerlingvolgsysteem of sociaal-emotioneel 
nog erg jong is, is het vaak beter om 
hem/haar een jaartje extra te gunnen. Dit 
gebeurt altijd in overleg en overeenstemming 
met de ouders. (zie ook schoolgids). 
 
Wanneer naar groep 3? 
Naast een voldoende score op het aanbod van de leerkracht, letten we op de luister- en 
werkhouding, concentratie, het leerbaar zijn, doorzettingsvermogen en sociale 
instelling (zie ook schoolgids). 
 
Ouderbetrokkenheid 
Wij vinden het belangrijk dat ouders meedenken over schoolzaken (OR en MR), maar 
ook meedoen met activiteiten die we op school organiseren. Daarbij vinden kinderen 
het vaak erg leuk als hun ouder komt helpen. Een aantal activiteiten kan alleen maar 
doorgaan als u ons daarbij ondersteunt.  

 
Schoolfonds 
In groep 1 en 2 betaalt u vrijwillig jaarlijks € 30,-. Dit geld wordt o.a. besteed aan 
Sinterklaas, Kerst, Pasen en het schoolreisje. Bij instroom na de kerstvakantie is deze 
bijdrage € 15,-.  U krijgt van de OR bericht wanneer zij uw betaling verwachten.  
 
Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 
Op school ligt een klachtenregeling. Heeft u een klacht, vraag dan even aan de directie 
hoe u daarmee om kunt gaan. Een belangrijke regel is: Praat altijd eerst met de 
leerkracht van uw kind.  
Hoe u de vertrouwenspersoon kunt bereiken, staat in de schoolgids vermeld.  
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Aantekeningen: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________                     
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Kleurplaat 
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