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Thema: Gouden Weken  
Vriendjes, de start van het schooljaar!  
 
De vakantie is alweer voorbij, we mogen weer naar school! We hopen dat jullie een mooie zomer hebben gehad. 
Wat vinden we het fijn om de kinderen maandag weer te zien en te horen wat ze allemaal hebben meegemaakt!! 
We hebben er zin in om er met de kleuters weer een heel gezellig en leerzaam schooljaar van te maken!  
Er zijn ook nieuwe kinderen bij ons in de klas. Dat zijn Olaf, Samay en Roya. Van harte welkom!  We zijn blij dat ze er 
zijn en wensen hen een hele fijne tijd op de Vlonder!   
 
 
 
Thema  
We willen elkaar goed leren kennen. We vinden het namelijk heel belangrijk dat elk kind zich gezien voelt en veilig 
voelt. We vertellen onze naam, we tekenen onszelf en onze vriendjes, wat we lekker vinden, hoeveel jaar we zijn, 
onze lievelingskleur en lievelingsdier, etc. Zo leren we elkaar steeds beter kennen…. 
We benoemen ‘managers’; zij zijn verantwoordelijk voor verschillende taken in de groep. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
dat je de schuur open doet met de sleutel en controleert of alle spullen weer netjes worden teruggezet. Of je doet 
het zonnescherm omlaag en omhoog. Allemaal belangrijke taken, dit vergroot de betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid en natuurlijk helpt het bij het zelfstandig worden. Zo groeien de kinderen in zelfvertrouwen!  
De eerste weken wordt er veel aandacht besteed aan afspraken, routines en hoe we met elkaar omgaan. De 
“Gouden Weken”. Het sluit aan bij het thema van Leefstijl; De groep dat zijn wij! 
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We doen allerlei activiteiten die de groepsvorming bevorderen; zo leren de kinderen spelenderwijs om “dingen” op 
te lossen en we leren hoe we met elkaar omgaan. Deze vaardigheden zijn belangrijk bij het spelen en werken en voor 
de sfeer in de groep. Aan het eind van de dag bespreken we hoe het spelen en werken ging. Dit doen we door 
middel van tips en tops. Een tip krijg je als iets toch nog beter kan, en een top krijg je als iets heel goed ging! Dat 
doet de juf, maar ook de kinderen kunnen dat al heel goed. Ook juf krijgt soms een tip…….! 

 
Onderbouwd  
Taal en rekenen 
De bewoners van de rekenflat en de letterflat komen langzaamaan weer terug van vakantie…. 
Met rekenen komen onder andere veel rekenbegrippen aan de orde, zoals: lang(ste), kort(ste), zwaar(ste), licht(ste), 
meeste, minste, evenveel, jong, oud, groot en klein. Ook is er aandacht voor de getallenlijn en getalbegrip, waarbij 
de rangtelwoorden (eerste, tweede etc.) niet worden vergeten.   
We gaan aandacht besteden aan tijdsbesef. Dagen van de week, maar ook logische volgorde in een activiteit of 
verhaal aan kunnen brengen. Verder worden de cijfers 1 en 11 worden aangeboden.  
De letter v van vriendjes en de i van ik worden aangeboden.  
Bij de woordenschat benoemen we allemaal woorden waar we aan denken bij vriendjes en doen er verschillende 
spelletjes mee. Elke week krijgt uw kind een blad mee met daarop de woorden die we in de groep aanbieden. Het 
zou fijn zijn als u die woorden thuis met uw kind nog eens herhaalt. Het kritisch luisteren wordt geoefend, door na 
afloop van een verhaal hier vragen over te stellen.  
Elke 2 weken staat er een boek centraal, een letter en een cijfer. De kinderen mogen spulletjes meenemen, passend 
bij het thema, de letter of het cijfer.  

 
Motoriek 
Gymactiviteiten 
Bij mooi weer spelen we buiten, als het slecht weer is gaan we naar het speellokaal. Op de vrijdagochtend hebben de 
kinderen gym van meester Leon in het speellokaal. (Vanaf januari 2023 in het speellokaal van de Jan Jasperschool.) 
De kinderen gymmen op gymschoenen. De kleuters leren ook hoe ze zichzelf aan en uit moeten kleden. Het zou fijn 
zijn als hier thuis ook al mee geoefend wordt.  
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Oproepje 
Agenda 
29 augustus eerste schooldag 
14 september Fancy Fair  
7 oktober uitje naar de Dijkpoort van 10.00 tot 11.00 uur 
25 en 27 oktober Contactgesprekken 
28 oktober Schoolfotograaf 
  
Hieronder alvast wat data waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken! We geven u dit alvast aan, zodat u hier 
eventueel rekening mee kunt houden.  
7 oktober uitje Dijkpoort, ouders die kunnen rijden 
8 november Klassenshow  
21 december Kerstfeest  
21 april Koningsspelen 
23 mei Cultuurdag 
14 juni Kleuterfeest 
 
Nodig 
Wilt u uw kind gymschoenen meegeven? Graag voorzien van naam! 
En wilt u alstublieft op elke beker en broodtrommel en op fruitbakje en drinkpakje de NAAM van uw kind zetten? 

Ook op de bananen graag een naam. Dat werkt handiger en sneller!! Alvast bedankt         
 
Bijzonderheden 
Dit schooljaar werkt juf Maaike op maandag en dinsdag, juf Mary op woensdag, donderdag en vrijdag.  
Juf Amy is er elke dag om ons te ondersteunen.  
Juf Gizella werkt als onderwijsassistent en zal ook regelmatig bij ons in de klas te vinden zijn.  Zij werkt vooral met 
kleine groepjes en individuele leerlingen.  
Ook zijn er op de meeste dagen stagiaires die de opleiding Onderwijsassistent volgen bij ons in de groep. Ze zullen 
zich nog aan u voorstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat was een heleboel informatie!  
We hopen op een fijne samenwerking met elkaar. U kunt ons altijd aanspreken, heeft u inhoudelijke vragen dan 
graag na schooltijd. Of we maken even een afspraak. We zijn bereikbaar via het telefoonnummer van school, via 
Kwieb en u kunt ons ook altijd mailen.  
 
Vriendelijke groeten, 
Maaike Drijfhout en Mary Nieuwenhuis.  
m.drijfhout@ooz.nl 
m.nieuwenhuis@ooz.nl 
 

http://www.obsdevlonder.nl/
mailto:m.drijfhout@ooz.nl
mailto:m.nieuwenhuis@ooz.nl


  
 

OBS De Vlonder, De Meenthe 26, 8051 KV Hattem, 038-4448383  WWW.OBSDEVLONDER.NL 

Flyer 1 uit Groep 1/2 

29 augustus t/m 23 september 2022 

Liedje: 
https://muzieklessentoontjehoger.nl/vriendschap/  
 

1. Ik ben op zoek naar jou. 

Ik ben op zoek naar jou. 

Wil je mijn vriendje zijn? 

Ik ben op zoek naar jou. 

 

2. We zwaaien heen en weer.  

We zwaaien heen en weer. 

Wil je mijn vriendje zijn? 

We zwaaien heen en weer. 

 

3. We springen op en neer. 

We springen op en neer. 

Wil je mijn vriendje zijn? 

We springen op en neer. 

 

4. We stampen op de grond. 

We stampen op de grond. 

Wil je mijn vriendje zijn? 

We stampen op de grond. 

 

5. We staan nu rustig stil. 

We staan nu rustig stil. 

Wil je mijn vriendje zijn.  

We staan nu rustig stil.  
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