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GROEPSKRANT
DE GROEPSKRANT VAN GROEP 1-2 B

Voorstellen
RIEMKE JENTINK
MARIEKE SPIERINGS

Juf Riemke

Hoi, ik ben Riemke Jentink, 27 jaar en woon
samen met mijn vriend Ludo en hondje Lucky in
Erp. Ik kom officieel uit de Achterhoek, dus dat
zul je soms kunnen horen.
Ik werk dit jaar op maandag,dinsdag, donderdag
en vrijdag in groep 1-2 B. Op woensdag ben ik
ook op school en houd ik me bezig met
onderwijsontwikkeling.
Samen met alle kinderen in groep 1-2 B en alle
kinderen die nog instromen dit schooljaar gaan
we er een gezellig jaar van maken!

Dit zijn alle kinderen uit groep 1-2B

Een dag in groep 1-2 B
JUF RIEMKE
31-08-2020
We starten de dag samen in de kring. We
bekijken welke dag het is en wat we allemaal
gaan doen. Ook krijgen kinderen de
gelegenheid om iets kort te vertellen. Op
maandag hebben we een uitgebreide kring en
mogen kinderen eventueel iets laten zien.

Juf Marieke

Mijn naam is Marieke Spierings, ik ben 44 jaar
en getrouwd met Marc. Samen met onze zoon
Gijs wonen wij in Beek en Donk. We hebben
ook een hond, Bink.
Ik geniet ervan om lekker te gaan winkelen,
gezellig af te spreken met vriendinnen en op een
terrasje in de zon te zitten.
Samen met de kinderen in groep 1-2 B hoop ik
veel leuke dingen mee te gaan maken.

Na de kring gaan we aan de slag met een
werk- of kiesles. Tijdens de werkles krijgen de
leerlingen werk aangeboden uit verschillende
ontwikkelingsgebieden op hun eigen niveau.
Tijdens de kiesles kunnen de kinderen
zelfstandig werk kiezen uit verschillende
ontwikkelingsgebieden.
Na het werken of kiezen is het tijd om fruit te
eten. Dit doen we eerst 5 minuten in stilte,
zodat iedereen zich kan concentreren op het
eten en drinken. Dan is het tijd om lekker
buiten te spelen op onze eigen speelplaats.

tijd om gezellig te kletsen en leest de juf een
verhaaltje voor. Na de lunch is het weer tijd om
buiten te spelen.
Als we fijn buiten hebben gespeeld gaan we
even een filmpje kijken of luisten naar een
verhaal. Daarna kunnen we weer hard aan het
werk in een werk-of kiesles. Het is bijna tijd
om naar huis te gaan. Aan het einde van de dag
kijken we altijd terug op de dag en wat we
allemaal geleerd hebben. Dan is het tijd om
onze spullen te pakken en naar buiten te lopen!

Na het buitenspelen gaan we in de kring of
doen we een andere gezamenlijke activiteit
zoals schrijven. Aansluitend aan de kring
hebben we weer een werk- of kiesles.
De middag gaat beginnen en eerst lunchen we
met zijn allen. Tijdens de lunch zijn we ook
eerst een tijdje stil aan het eten. Daarna is er
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IN DIT NUMMER
Wat zijn belangrijke punten die u als ouder moet weten van de groep.
PRAKTISCHE INFORMATIE
EEN VERJAARDAG IN GROEP 1-2B

Parro

We vieren de verjaardag aan het begin
van de ochtend. Op dit moment kunnen
daar geen ouders bij zijn. We vieren een
feestje en lopen een polonaise. Daarna
feliciteert iedereen de jarige en mag er
worden getrakteerd.

WAT KAN U OP PARRO VERWACHTEN?
Parro is het communicatiemiddel tussen de
leerkrachten en ouders dat wij op school
gebruiken. De leerkrachten:
-Zetten op Parro belangrijk nieuws.
-Delen op Parro leuke gebeurtenissen.
-Nodigen u via Parro uit voor gesprekken.
-Vragen via Parro om ouderhulp.

KLASSENOUDERS IN GROEP 1-2B
Wij vinden het fijn wanneer we twee
klassenouders voor onze groep hebben.
Zij helpen bij het plannen en regelen van
groepsgerelateerde zaken.
Wilt u onze klassenouder worden? Wij
horen het graag!

U als ouder kan via Parro contact leggen met
de leerkrachten en andersom.

BEREIKBAARHEID

MUZIEKLES IN GROEP 1-2B

LEERKRACHTEN
_____________________________________________

De muziekles is in groep 1-2b
opgenomen in het lesrooster. Deze wordt
door de leerkracht zelf verzorgd.

Leerkracht
Riemke
Jentink
Een muziekles van 123 zing met een dirigent in
groep 1-2 B.

BEWEGINGSONDERWIJS IN
GROEP 1-2B
Wij gymmen op donderdag om 11.00
uur.

Marieke
Spierings

Dag (en)
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag

Mailadres
rjentink@skipov.nl

mspierings@skipov.nl

SCHOOLLEIDING + INTERNE BEGELEIDING

De leerlingen hebben een gymtas op
school. Het is fijn wanneer de schoenen
en kleding voorzien zijn van de naam,
zodat we proberen te voorkomen dat ze
zoekraken.

Wie

Dagen

Tijd

Paul Verrijdt
Directeur

Wisselende
dagen/dagdelen

Op
afspraak

Manon Boks
Locatiecoördinator

Maandag
Dinsdag

Op
afspraak

Monique Vaessen
Intern begeleider

Maandag
Dinsdag
Vrijdag

Op
afspraak

Gymles in groep 1-2 B. We gymmen de
ene keer met toestellen en de andere
keer doen we een spelles.
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GROEP 1-2B

Wat moet u weten van groep 1-2b?
VAKGEBIEDEN
In groep 1-2 werken we vanuit thema’s. Al het
werk dat de kinderen doen in de werkles wordt
aangeboden op niveau.

Doordat we werken in thema’s komen ook
de zaakvakken aan bod en leren de kinderen
veel over de wereld om hen heen.

In de kringen oefenen we met verschillende
doelen van taal en rekenen. Deze doelen komen
uit de mappen fonemisch bewustzijn en gecijferd
bewustzijn.

Tijdens het spelen en werken vinden wij het
belangrijk dat de kinderen vanuit
verschillende ontwikkelingsgebieden aanbod
krijgen.
Zo komen o.a. spelontwikkeling, creativiteit,
taal, rekenen, constructie en motoriek aan
bod.

Ook zijn we in groep 1 en 2 al bezig met
begrijpend luisteren en kijken. Dit wordt gedaan
naar aanleiding van een prentenboek, filmpje of
kijkplaat.

COÖPERATIEF

Welke coöperatieve vormen
bieden wij aan?
-Mix en koppel
-Mix en ruil
-Tweepraat
-Tweetal coach
-Binnenkring en buitenkring
Tijdens coöperatieve werkvormen zijn de kinderen allemaal actief
betrokken en interactief bezig met het onderwerp van de kring.
Mix en ruil en mix en koppel in groep 1-2 B.

ZELFSTANDIG WERKEN

Hoe wordt het zelfstandig werken vormgegeven?
WAT DOEN WE IN DE GROEP?
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich
zoveel mogelijk zelfstandig kunnen redden in
de klas. Dit stimuleren wij door de kinderen te
laten samen werken en elkaar te helpen bij
kleine problemen. Tijdens het werken heeft de
leerkracht een rode sjaal om. Dit betekent dat de
leerkracht niet gestoord mag worden. De
leerkracht loopt steeds een vaste ronde zodat de
kinderen weten wanneer de leerkracht bij hen
langskomt. Ook kan de leerkracht op deze
manier invidueel begeleiden zonder gestoord te
worden.

Begeleiden van leerlingen tijdens de werkles. De
leerkracht draagt een rode sjaal.
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WAT NOG MEER IN GROEP 1-2B

Groepsspecifieke activiteiten
VERTELTAS / CULTURELE ACTIVITEITEN / UITSTAPJES /
SAMENWERKEN PSZ EN KDV
In groep 1-2 starten we na de voorjaarsvakantie met de verteltas. Dit is
een tas die de kinderen mee naar huis mogen nemen. In deze tas komen
3 tot 5 spulletjes waar hij of zij over kan vertellen. Op deze manier
stimuleren we het vertellen en presenteren voor de klas.
De groepen 1 en 2 nemen ook deel aan culturele activiteiten. Deze
zullen ook dit jaar plaatsvinden.

Op onze speelplaats en in de
gang spelen en werken we
regelmatig samen met de
kinderen van de peuterspeelzaal.
Ook sluiten de kinderen van het
kinderdagverblijf af en toe aan
bij het buiten spelen

Naast deze activiteiten maken we met de groepen 1 en 2 regelmatig
uitstapjes die te maken hebben met het thema waar we aan werken. Dit
kan bijvoorbeeld zijn naar de bakker, fietsenmaker, de woonwijk etc.

MET ZIJN ALLEN BIJ ELKAAR
OP NAAR EEN GEZELLIG SCHOOLJAAR!
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