
 
 

 
 
 
 
 

ABC-boekje 
Groep 1 en 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 1 

 
 

 
In dit boekje vindt u in alfabetische volgorde extra informatie over de 

activiteiten op school. Alle belangrijke gebeurtenissen worden gemeld in de 
nieuwsberichten die u regelmatig ontvangt via Social Schools. 

 
 
 

 
 
 
 

Heeft u nog een vraag? Een opmerking? Mist u nog iets? Laat het ons weten! 
We waarderen uw inbreng. 

 
De onderbouwjuffen van De Bolster. 
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Afmelden 
Als uw kind niet naar school komt, verwachten we dat u 
uw kind afmeldt voor 8.30 uur. Mocht dit – om wat voor 
reden dan ook - niet gebeurd zijn, bellen wij om er zeker 
van te zijn dat alles in orde is. Afmelden kan via Social 
Schools of via een telefoontje naar 602052. 

Afscheidsmusical groep 8 
Op de laatste woensdagmorgen van het schooljaar gaan we met alle kinderen 
van de school kijken naar de afscheidsmusical van groep 8. 

 

AVG 
Uw kind krijgt bij de start van de schoolperiode een brief mee waarop u kunt 
aangeven of uw kind op foto’s mag staan die op bijv. de website/Social 
Schools/o.i.d. worden geplaatst. Wilt u dit formulier invullen en retourneren? 
U moet het tevens in Social Schools aangeven (onder het kopje ‘administratie’ / 
naam kind / toestemmingen). 

Bereikbaarheid ouders 
Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een oppasbrief mee, hierop 
kunnen alle telefoonnummers in geval van nood worden opgeschreven. Lever 
deze weer in bij de leerkracht. Zorgt u er dan ook voor dat evt. wijzigingen in 
telefoonnummers aan de betreffende leerkracht worden doorgegeven? Het is 
uitermate belangrijk dat wij u kunnen bereiken als er iets is met uw kind. 

 

Buitenspelen 
Als het goed weer is spelen we iedere dag wel even buiten met 
de kinderen. Wilt u rekening houden met de 
weersomstandigheden bij de kledingkeuze van uw kind? 

 

Contact met de leerkracht 
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Het is 
voor de leerkrachten ook prettig om te weten of uw kind niet zo lekker is, 
slecht geslapen heeft of wat angstig is bijvoorbeeld. Vaak is het voor de 
leerkracht fijn dat u een mededeling even op een briefje doorgeeft, er komt 
soms veel informatie tegelijk binnen en dan wordt het zeker niet vergeten! U 
kunt de leerkracht aanspreken voor schooltijd, wanneer zij op het schoolplein 
de kinderen staan op te wachten vanaf +/- 8.20 uur. U kunt even contact 
maken, de leerkracht komt dan bij u bij het hek. 

http://www.bing.com/images/search?q=winterkleding#focal=41c0458d9f86acf56fe01dc5d3c7365b&furl=http://www.jufnaomi.nl/guusje/guusje4.jpg
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Als u behoefte heeft aan een langer gesprek, dan kunt u altijd een afspraak 
maken met de desbetreffende leerkracht. Schroomt u niet want we zijn altijd 
bereid u te woord te staan of een gesprek te plannen. Samen willen we immers 
het beste voor uw kind. 

 

Dagindeling: 
• 8.30 uur: inloop. De kinderen werken in hun eigen tafelgroepje aan een 

onderdeel van de inloop. Na 1 week hebben ze alle onderdelen gehad 
(motoriek, taal, rekenen, constructie, overig) 

• 8.45 uur: dagopening, dag, datum, jaar, absenten. We vertellen in de 
kring of we werken uit Trefwoord, onze godsdienstmethode 

• 9.10 uur: werken en spelen. De kinderen kiezen een activiteit d.m.v. het 
ophangen van hun kieskaartje op het planbord 

• 10.15 uur: fruit eten 

• 10.30 uur: kringactiviteit. Deze gaat over het thema. We doen taal- of 
rekenactiviteiten zoals gedichtjes, voorlezen, tellen, werken met 
begrippen, praatplaat etc. 

• 10.45 uur: buitenspelen of gymmen 

• 11.30 uur: expressie 

• 11.45: lunch, na ±15 minuten kijken we Schooltv 

• 12.15: buitenspelen 

• 13.00 uur: in de kring met muziek, sociaal emotionele vorming een taal- 
of rekenactiviteit 

• 13.15 uur – werken en spelen. 

• 14.00 uur: naar huis. 

• Er zijn meerdere kleutergroepen, de tijden van buitenspelen en 
werken/spelen zijn op elkaar afgestemd. Wanneer de ene groep buiten 
speelt. Is de andere groep binnen aan het werken/spelen.  
’s Middags spelen we met z’n allen buiten. 

 

Doktersbezoek 
Wilt u dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten 
schooltijd plannen? Mocht u toch onder schooltijd moeten, wilt u 
dit dan duidelijk melden bij de betreffende leerkracht. 
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Eten en drinken 
Iedere dag eten en drinken wij met de kinderen. Wilt u de hoeveelheid eten en 
drinken aanpassen aan de behoeften van uw kind? Geschikt drinken om mee te 
nemen is bijvoorbeeld water, melk, limonade. Wilt u geen priklimonade 
meegeven? 
Geschikt eten om mee te nemen is bijvoorbeeld fruit of een broodje. Het is niet 
de bedoeling dat de kinderen snoep of koek meenemen tijdens het eten en 
drinken. 
Wilt u eraan denken om druiven en snoeptomaatjes even door te snijden i.v.m. 
verstikkingsgevaar? 

Extra vrij 
Als u buiten de schoolvakanties vrij wilt hebben voor uw kind, dient u dit aan te 
vragen bij de directie. Het verlofformulier staat ook op de website van De 
Bolster. 

Fotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf in september. Het ene jaar wordt er alleen 
een klassenfoto gemaakt, het andere jaar worden ook individuele foto’s 
gemaakt. Er is die dag voor- en na schooltijd gelegenheid voor broertjes en 
zusjes, die jonger zijn dan 4 jaar, om samen op de foto te gaan. 

Godsdienstonderwijs 
Als methode gebruiken we “Trefwoord”. Hierin komen o.a. spiegelverhalen, 
Bijbelverhalen en liedjes aan de orde. Meer informatie over de uitgangspunten 
van onze school kunt u vinden in onze schoolgids. 

Gymmen 
Regelmatig gymmen we in de speelzaal op school. Elke week 
hebben we in ieder geval 1 x gym van meester Doede. Ieder kind 
heeft een paar gymschoenen nodig. Wilt u dit meegeven naar 
school en er voor zorgen dat de schoenen voorzien zijn van een 
naam? 

 

Halen en brengen 
De school begint ‘s morgens om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen 
zelfstandig naar binnen lopen, hun jas ophangen, handen wassen (i.v.m. 
Corona) en naar hun tafelgroepje lopen. Hier kunnen ze zelfstandig aan het 
werk gaan. De juf is op het schoolplein, in de klas is er zolang ondersteuning 
van de onderwijsassistente. 
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Om 14.00 uur brengen wij de kinderen naar buiten. Ouders staan achter het 
hek. Zo kunnen de kinderen goed zien waar hun ouders of oppas staat en 
hebben wij goed overzicht of alle kinderen opgehaald zijn door de juiste 
persoon. 
Zou u dus buiten het hek willen wachten op uw kind? Anders is het voor ons 
én de kinderen erg onoverzichtelijk! 

Huisbezoek 
Bij het eerste kind uit een gezin komen we, voordat uw kind naar school gaat, 
op huisbezoek. We kunnen dan nader kennismaken en u hebt de gelegenheid 
om eventueel nog vragen te stellen. U hoeft uiteraard niet te wachten tot het 
huisbezoek als u iets wilt weten.  
In Corona-tijd hangt het wel of niet doorgaan van het huisbezoek af van de dan 
geldende regels. 

Inloopkwartier 
Normaliter was het altijd 2 x per maand inloopkwartier tot 8.40 uur. U kan dan 
samen met uw kind met de materialen spelen. Nu, in deze Corona-tijd, hebben 
we dit uiteraard even niet. Als het weer zover is, staat in de agenda in Social 
Schools wanneer deze data zijn. 

Kanjertraining 
Onze school maakt voor de sociaal emotionele vorming gebruik van de 
methode Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben hiervoor scholing gehad. 
Het staat als vak op het rooster, maar natuurlijk passen we het geleerde bij veel 
situaties toe. Voor meer informatie zie www.kanjertraining.nl . 

Kerk- school- en gezinsdienst 
Deze kerkdienst vindt om het jaar in november plaats. Het ene jaar is er een 
KSG-dienst voor de onderbouw, het andere jaar voor de bovenbouw. Er is 
steeds een ander thema, en in de dienst krijgt ook iedereen een taak. Er wordt 
van tevoren over het thema gewerkt. Er wordt getekend, geschilderd en over 
het thema gesproken. Deze dienst vindt op een zondag plaats in de 
“Paadwizer” in Balk. De datum voor deze dienst verneemt u via een 
uitnodiging. 

Kerstviering 

Ieder jaar vieren we met de hele school kerst. We vieren het afwisselend in de 
klas (zonder ouders), in de kerk (met ouders) of we hebben iets speciaals (bijv. 
een kerstwandeling o.i.d.). 

http://www.kanjertraining.nl/
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Klassenouder, klassenapp 
Elke klas op De Bolster heeft zijn eigen klassenouder(s). Deze ouder regelt 
bijvoorbeeld rijders voor een uitje o.i.d. De klassenouder is ook de beheerder 
van de klassenapp. Het is fijn dat alle ouders hier inzitten, zodat iedereen tijdig 
bereikt kan worden als er bijvoorbeeld een vraag vanuit de klassenouder is. 
De leerkrachten zitten hier niet in, zij communiceren via Social Schools. 
We kunnen ons voorstellen dat ouders, die voor het eerst bij ons op school 
komen, vragen hebben over de gang van zaken, praktische dingen etc. De 
klassenouder is ook het aanspreekpunt voor deze ouders. 
De leerkrachten kunnen u vertellen wie dit jaar de klassenouders zijn. 

Laatste schooldag 
De laatste schooldag wordt feestelijk gevierd. De commissie bereidt dit voor, 
de invulling kan wisselen per jaar. Via Social Schools wordt u op de hoogte 
gehouden. 

Leerlingvolgsysteem 
Omdat we bij de kleuters niet toetsen, hebben we een leerlingvolgsysteem 
waarin we de ontwikkeling van uw kind bijhouden. Dit doen we met name door 
middel van observaties en zo nu en dan een speels testmomentje. 

 

Luizencontrole 
Iedere donderdag na een vakantie worden de haren van de kinderen 
gecontroleerd op luizen. Deze dag graag geen gel en ingevlochten 
haren. We vragen u of u uw kinderen ook regelmatig wilt 
controleren.  
Indien er bij uw kind neten of luizen worden aangetroffen, nemen 
we zo snel mogelijk contact met u op. U dient dan uw kind op te 
halen en zo spoedig mogelijk te beginnen met de behandeling. U 
krijgt dan een informatieblad met allerlei aanwijzingen. 
Mocht u zelf thuis onverhoopt luizen en/of neten aantreffen, wilt u dit dan zo 
spoedig mogelijk melden bij de leerkracht van uw kind? 

Meesters- en juffendag 
De meesters en juffen vieren gezamenlijk hun verjaardagen op de deze dag. De 
invulling van deze dag wisselt, u hoort hier t.z.t. meer over. 
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Onverwachts vrij 
Het kan voorkomen dat door omstandigheden de kinderen geen les kunnen 
krijgen. We beperken dit tot een minimum. U krijgt hierover altijd bericht, 
hetzij via een bericht op Social Schools dan wel telefonisch. 

Ouderhulp 
Er zijn op school allerlei activiteiten waarbij wij graag uw hulp inroepen. Vele 
handen maken licht werk! 
Soms wordt ons de vraag gesteld of jongere broertjes en zusjes mee kunnen 
terwijl u bijvoorbeeld een groepje kinderen begeleidt. Deze activiteiten zijn 
vaak niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar, dus zij mogen dan helaas 
niet mee. 

Paasviering 
In de week voor Pasen, vieren we met de hele school het paasfeest. De 
invulling wisselt per jaar. Dit gebeurt onder schooltijd en is uitsluitend bedoeld 
voor de kinderen en de leerkrachten. 

 

Portfolio 
In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen van groep 1 
en 2 het portfolio mee naar huis. Dit kunt u samen met uw kind bekijken en na 
de vakantie weer inleveren bij de leerkracht. Het portfolio wordt bij de 
oudergesprekken besproken. 

 

Schoolfonds 
Een aantal activiteiten op onze school kan niet bekostigd worden uit de 
rijksvergoedingen. Dan moet u denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, 
de sportdag en het afscheid van groep 8. 
Per kind vragen we een bijdrage in deze kosten. Uitgebreide informatie 
hierover vindt u in de schoolgids. 
 

Schoolreis 
Ieder jaar in het voorjaar gaan wij op schoolreis. We 
gaan dan met de bus naar een door ons uitgekozen 
bestemming. Voor de begeleiding van de groepjes 
vragen wij hulp van klassenouders. 
 

  

http://www.bing.com/images/search?q=schoolreisje#focal=35f606280c31af41a3b973ce84bbf535&furl=http://members.lycos.nl/morgenster1/Schoolreisje2.gif
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Schooltijden 
Maandag 8.30 - 14.00 
Dinsdag 8.30 - 14.00 
Woensdag 8.30 – 14.00 
Donderdag 8.30 - 14.00 
Vrijdag 8.30 - 12.00 (groep 1, 1/2, 2a/3a, 2b/3b)  

 

Schoonmaakavond 
4 x per jaar wordt de klas eens grondig schoongemaakt. U wordt 
hiervoor ingedeeld en krijgt aan het begin van het schooljaar het 
rooster. U kunt onderling ruilen. Aan het eind van het schooljaar 
wordt er ook nog materiaal mee naar huis gegeven om schoon te maken. 

 

Sinterklaas 

Op onze school vieren we natuurlijk ook Sinterklaas. Piet komt, 
zodra Sinterklaas in het land is, alvast even een kijkje nemen op 
school en vertellen over wat er staat te gebeuren tijdens de intocht 
in Balk. Op 5 december komt Sinterklaas op school en bij groep 1 
t/m 4 ook nog eens in de klas. Groep 5 t/m 8 maken surprises. 

Sint-Maarten 
Groep 1 t/m 4 maakt een lampion op school voor Sint-Maarten. 
 

Social Schools 
Onze school maakt gebruik van de app Social Schools. Dit is een besloten 
netwerk, waartoe alleen ouders en leerkrachten toegang hebben. U wordt via 
deze app op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, er komen regelmatig 
leuke foto’s voorbij, u kunt zich via deze app inschrijven voor de 
gespreksrondes (nadat u hiervoor uitgenodigd bent) en u kunt een bericht 
sturen aan de leerkracht van uw kind. Ook kunt u uw kind afmelden via deze 
app. Bij de start van de schoolperiode ontvangt u de activatiecode waarmee u 
toegang krijgt tot de app. 

Speelgoeddag  
De data voor speelgoeddag staan in de agenda van Social Schools. Uw kind mag 
dan 1 ding mee naar school nemen. Dit speelgoed mag geen geluid hebben. 
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Startgesprek 
Halverwege september wordt er een startgesprek gehouden. Het is de 
bedoeling dat u samen met het kind iets over het kind vertelt. Wie is hij/zij? 
Wat vindt hij/zij leuk om te doen? Etc. U wordt via Social Schools uitgenodigd 
om in te schrijven. 

Tas 
Wilt u eraan denken dat er altijd een extra tasje in de schooltas van uw kind 
zit? Deze is bijv. voor knutselwerkjes die mee naar huis mogen. 
 

Tekenmap 
De tekeningen die de kinderen maken worden in een map gedaan. 
Deze map krijgen de kinderen aan het eind van groep 2 mee naar huis. 
 

Thematisch werken 
We werken op school met thema’s. Bij de groepen 1 en 2 werken we veel 
vanuit het kind. Er is een ‘probleem’, hoe lossen we dit op? 
Hierdoor zijn ze meer gemotiveerd en leren ze dus meer! Ze leren door te 
spelen en zelf te ontdekken. We kiezen thema’s die dicht bij de 
belevingswereld van de kinderen staan. Kleine thema’s, zoals de kat, de auto, 
de slaapkamer, de supermarkt, etc. 
We starten dan eerst met het activeren van de voorkennis, wat weten we al? 
Natuurlijk komt dan ook de vraag: wat willen we nog weten? De kinderen 
worden hierdoor gestimuleerd creatief te denken. Als leerkracht sturen we dit, 
door de juiste vragen te stellen, wel een bepaalde richting op. 
Er zijn 4 plekken waar kinderen leren: de werkplaats, tijdens spel, het gesprek 
en losse activiteiten. 
De werkplaats hoeft niet een fysieke ruimte te zijn. Het is de plek waar we 
werken aan het thema, aan het oplossen van het probleem. Hier is ruimte voor 
ontwerpend leren (hoe ziet het eruit, wat heb je nodig om, …). We werken dus 
vaker aan een groepswerk in plaats van veel losse werkjes. We werken meer 
procesgericht dan productgericht. 

Tien-minutengesprekken 
Tijdens het startgesprek kunt u aangeven hoe vaak u een gesprek wilt over uw 
kind. In februari/maart en juli bespreken we de vorderingen van uw kind. Als 
wij dat nodig achten, nodigen wij u uit voor een langer gesprek. 
Aan het eind van het schooljaar worden weer de vorderingen besproken. 
Uw kind mag bij de start- en eindgesprekken aanwezig zijn. 
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Traktaties 
Als uw kind jarig is mag er uiteraard getrakteerd worden. In Coronatijd mag er 
getrakteerd worden op een voorverpakte traktatie (dus niet thuis ingepakt, 
maar rechtstreeks uit de winkel). Vraagt u even bij de juf of er nog kinderen zijn 
met specifieke allergieën. 

Zending 
Elke maandagmorgen sparen we op school voor een project dat de 
leerlingenraad heeft gekozen. 
Per klas wordt er geld ingezameld. 
Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden over het project waarvoor 
we sparen. 

Zelfredzaamheid 

We gaan er vanuit dat de kinderen die op school komen zindelijk zijn en dat ze 
zichzelf aan en uit kunnen kleden. Uiteraard helpen we met moeilijke dingen 
als ritsen, knopen, veters, e.d. Jongens plassen zittend op de wc. 
Mochten er aandachtspunten zijn m.b.t. de zelfredzaamheid, dan horen we het 
graag. 
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CBS De Bolster 
Wikelerdyk 14, 8561 BE Balk 

Telefonisch: 0514-602052 
Per e-mail: bolster@nijegaast.nl 

Website: https://www.nijegaast.nl/debolster 
 
 

mailto:bolster@nijegaast.nl

