
 

 

Welkom in groep 1 
 

Groep blauw 
Leerkracht:  - juf Anouk is de groepsleerkracht op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag.  
   
 

Schooltijden 
De ochtend is van 8.30 uur tot  
11.40 uur. De middag van  
13.00 uur tot 15.15 uur. Op  
woensdag is er alleen ’s morgens  
les en wel tot 12.00 uur.  
 
Indien u, om wat voor reden dan  
ook, later op school komt moet u  
even een rood briefje bij de  
conciërge halen. Mocht uw kind  
niet op school kunnen komen, wilt  
u dit dan ook even (telefonisch)  
melden? 
 
’s Morgens en ’s middags kunt u naar binnen via de achteringang. Als u ’s middags bij het 
ophalen even wacht op de gang dan roept de juf uw kind om met u mee te gaan.  
 

Dagindeling 
Iedere ochtend is er een spelinloop tot 8.45 uur. Twee keer per week speelt uw kind tijdens 
de spelinloop in de hoeken, het is dan de bedoeling dat u om half 9 afscheid neemt. De 
andere 2 dagen speelt uw kind een spelletje aan tafel, u kunt dan tot 8.45 uur blijven om 
samen te spelen. Eén dag in de week start de dag voor uw kind met een boekje lezen.  
 
Elke dag heeft twee kringmomenten, een in de ochtend en een in de middag. Hierin worden 
allerlei uiteenlopende activiteiten gedaan. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de Piramide 
thema’s. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal, knutselen en het spelen in de 
hoeken is de leerkracht of tutor met individuele of groepjes kinderen aan het werk. Tijdens 
het werken wordt zoveel mogelijk geprobeerd de kinderen dingen zelfstandig te laten doen. 

 

Tussendoortje en overblijven  
Om 10.00 uur nemen we de tijd om even wat te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat 
uw kind voor dat moment wat fruit (in stukjes is het handigste) en wat drinken zonder prik 
meeneemt. U kunt er ook voor kiezen uw kind schoolmelk te laten drinken. 
Inschrijfformulieren hiervoor kunt u halen bij de conciërge. 
 
Als uw kind tussen de middag moet overblijven dan kan dat. U heeft hiervoor een 
overblijfkaart nodig. Deze kunt u op maandagochtend (tot 8.45 uur) en donderdagmiddag 
(vanaf 15.00 uur) in de hal kopen. De kosten voor het overblijven zijn € 1,25 per keer. Er zijn 
kaarten verkrijgbaar voor 10, 25 of 50 keer. De leerkracht houdt de kaart in beheer en tekent 

 

           

Acaciastraat 141 
2565 JZ Den Haag 
tel.: 070 – 3450369 
fax: 070 – 3606707 
www.scoh.nl/bavinck 



af wanneer uw kind overblijft. Als de kaart bijna vol is krijgt u een briefje mee naar huis 
waarop staat dat het tijd is om een nieuwe overblijfkaart te kopen. 
De kinderen eten van 11.45 uur tot 12.15 uur samen met de leerkracht in de klas hun 
boterhammetjes op. Daarna gaan ze met een overblijfmoeder naar het achterplein waar ze 
tot 12.45 uur buiten spelen. 
De overblijfspullen mag u in de tas laten zitten die aan de kapstok hangt, het tussendoortje 
mag in het wagentje bij de deur. 
 

Werkjes 
In de klas zult u regelmatig de werkjes van uw kind zien hangen. Niet alle werkjes gaan ook 
mee naar huis. Van een aantal werkjes wordt een verzameling gemaakt en ingeplakt in een 
plakboek. Dit plakboek gaat mee naar groep 2. Als uw kind naar groep 3 gaat, krijgt hij of zij 
het plakboek mee naar huis. Er is dan een leuke verzameling ontstaan waar ook een leuke 
ontwikkelingslijn in te zien is.  
 

Meervoudige intelligentie 
Bij meervoudige intelligentie gaat het er niet om hoe intelligent iemand is, maar op wat voor 
een manier het intelligent is. Dus op welke manier leert uw kind het beste. De een is 
muzikaal heel sterk, de ander verbaal en weer een ander kan goed onthouden. Zo gaan wij 
er op onze school vanuit dat er 8 verschillende manieren zijn van ‘intelligent zijn’ waarbij de 
een sterker ontwikkeld is dan de ander. In ons onderwijs proberen we de leerstof op een 
zodanige manier aan te bieden dat alle 8 intelligenties aangesproken worden. Bij deze 
aanpak wordt de betrokkenheid van alle kinderen vergroot. 
 

Creamiddag 
Er is regelmatig een ‘creamiddag’. Er zijn dan bij de peuters en kleuters verschillende 
creatieve activiteiten te doen. Om deze middagen door te laten gaan hebben we iedere keer 
voldoende ouders nodig om een activiteit te begeleiden. U kunt zich hiervoor opgeven op het 
formulier dat in de hal wordt gehangen in de week voor de creamiddag. 
 

Speelgoedmiddag 
Iedere vrijdagmiddag mogen de kinderen wat speelgoed van thuis meenemen om op school 
mee te spelen. Bedenk van te voren goed wat er mee naar school gaat, want op school 
spelen er een hoop kinderen mee en daar kan niet ieder speelgoed tegen. Vechtspeelgoed 
vinden we geen speelgoed voor op school.  
De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing. 
 

Gym 
Een keer per week krijgen de kinderen gym in het gymlokaal. De ene week verzorgt de 
gymleerkracht de les, de andere week de eigen leerkracht. De gymles van de gymleerkracht 
is donderdag van 9.15 uur tot 10.00 uur. De gymles verzorgt door de eigen leerkracht is op 
woensdag.  
Voor de gymlessen is het belangrijk dat de kinderen gymschoenen dragen. Liever geen 
echte sportschoenen die ook buiten gedragen mogen worden, want deze hebben een te 
dikke zool waardoor de greep op de vloer en het materiaal onvoldoende is. Dus gewoon 
simpele gym/ritmiek schoentjes, als het kan graag met een klittenband sluiting. Soms is het 
voldoende om alleen andere schoenen aan te trekken voor de les, maar soms gymmen we 
in ons hemd en onderbroek, omdat het anders veel te warm wordt tijdens een uurtje 
intensief bewegen. 

 

Extra zorg 
Eén keer per jaar worden de kinderen getoetst, in de maand januari. Bij deze toets wordt 
bekeken wat de kinderen beheersen op het gebied van taal en rekenen. Het hele jaar wordt 
de ontwikkeling van de kinderen geobserveerd. De observaties worden geregistreerd in ons 



observatiesysteem KIJK!. Aan de hand van de toetsen en de observaties gedurende het 
hele jaar krijgen de kinderen waar nodig extra begeleiding van de tutor en leerkracht in de 
klas.  
Indien nodig zult u uitgenodigd worden voor een gesprek. 
 

Leefstijl 
Dit is een methode die de sociaal-emotionele ontwikkeling bevordert. In de 
onderbouwgroepen ligt de nadruk op het met elkaar omgaan in de klas, met elkaar spelen, 
naar elkaar luisteren, maar ook zelf durven praten. Ook leren de kinderen zichzelf beter 
kennen, wie ze zijn, wat ze voelen, maar ook voor zichzelf te zorgen. Hiermee wordt hun 
zelfvertrouwen vergroot. 
 

Kunstmagneet 
Wij zijn een kunstmagneet school. Dit houdt in dat er actief aandacht is voor de vakken 
muziek, dans en theater. Dit schooljaar krijgen de kinderen dans-, theater- en muziekles, 
gegeven door een vakleerkracht van het Koorenhuis.  
 

Rapporten en ouderavond 
In oktober en februari zijn de ouderavonden waarop de ‘vorderingen’ van uw kind worden 
besproken. In de laatste week van het schooljaar krijgen de kinderen hun rapport mee naar 
huis. 
 

Zending 
Iedere dinsdagochtend staat er een spaarpotje op de tafel waar de kinderen een kleine 
bijdrage in kunnen doen. De school heeft gekozen voor de een hondenopvang in Curaçao.  
 

Ongelukjes 
Ook al is uw kind zindelijk, het kan wel eens gebeuren dat de kleren vies of nat worden. Het 
is in dat geval erg prettig als uw kind een set schone kleding aan kan. Op school hebben we 
wat schone kleren liggen, maar u kunt er ook voor kiezen om een eigen plastic tasje aan de 
kapstok op te hangen met een reserve set aan kleding. Dit kan natuurlijk gewoon op school 
blijven en hoeft niet steeds heen en weer gesleept te worden. 
 

Misverstanden 
Het kan gebeuren dat u ergens problemen mee heeft of het ergens niet mee eens bent. 
Aarzel dan niet en kom even naar ons toe. Wel graag na schooltijd en het liefst niet waar de 
kinderen bij staan. Kleine potjes hebben tenslotte grote oren…. 
 

Informatie 
In de schoolgids staan alle belangrijke punten van de school vermeld. Extra informatie krijgt 
u via de nieuwsbrief (u kunt zich aanmelden via onze website) en via het schoolbord dat in 
de hal bij de hoofdingang staat. Maar houdt u ook eventuele briefjes bij de ingang van de 
school en de klas in de gaten.  
Uw kind krijgt/heeft ook een schoolkalender met daarop onder andere de roostervrije dagen. 
Houdt deze goed in de gaten. 
 
Heel veel plezier dit schooljaar! 


