Thema’s.
We werken aan de hand van thema’s
die dicht bij de kinderen staan.
Wanneer de kinderen thuis
spullen/boeken etc. hebben die te
maken hebben met het thema mogen
ze dit mee naar school nemen. We

Groep 1/2

maken er dan een belangstellingstafel
van.
Een enkele keer maken we ook een
uitstapje. Dan kunnen we uw hulp
goed gebruiken. Wanneer dat zo is
hoort u dat van ons via social schools.
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Over groep 1 en 2
Voor u ligt een folder over groep 1 en 2 op de
Triangel. In deze folder willen we u de belangrijkste
praktische informatie geven. Mocht u na het lezen
van de folder nog vragen hebben, dan bent u van
harte welkom om deze aan ons te stellen.
De groep 1/ 2 is een heterogene groep, d.w.z. dat

Inloop

Gym

We starten de dag met een inloop. De kinderen

Op de maandag gaan de kinderen gymmen in het

mogen iets kiezen van de tafels. Daar staat b.v.

gymlokaal op school. Andere dagen wanneer het

ontwikkelingsmateriaal, teken/kleur materialen etc.

slecht weer is zijn we ook in het gymlokaal. Het zou

Agenda

fijn zijn wanneer de kinderen gymschoenen hebben

Bij de ingang ligt een agenda klaar waarin u

naam en in een tasje.

afspraken kunt noteren ( zoals dokter-,
tandartsbezoek)

de jongste en de oudste kleuters bij elkaar in de

Verjaardagskalender

groep zitten. Op deze manier kunnen kinderen

Ook bij de ingang ligt een invul verjaardagskalender

elkaar iets leren en leren ze omgaan met

klaar. Hierin kunt u de verjaardagen noteren van de

verschillen.

opa’s en oma’s, papa’s en mama’s. De kinderen

Naar binnen.

mogen dan een mooie kleurplaat kleuren.

De kinderen nemen buiten afscheid van hun
ouders. Ze lopen naar binnen en doen hun jas in de
luizencape die aan de kapstok hangt. Daarna lopen
ze door naar de klas om hun drinkbeker uit de tas
te pakken en op het aanrecht in de bakken te
zetten. De tas mag in de blauwe bakken bij de deur
van de klas.
Daarna wassen de kinderen hun handen.

Fruiteten
De kinderen eten hun fruit en drinken hun drinken
in het fruitkwartiertje. De beker graag voorzien van
naam en voor 2/3 gevuld. Graag een gezond
tussendoortje.

die ze zelf aan kunnen trekken. Graag voorzien van

Buiten spelen
We spelen graag buiten, ook als het buiten nog nat
is. Om te voorkomen dat de schoenen van uw kind
erg vies worden, kunt u laarzen meegeven. Deze
mogen dan op school blijven staan. Wel graag
voorzien van naam.

