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Welkom in groep 1/2B

Dagritme de dag begint met de inloop

▪ 8.15 tot 8.45 inloop

▪ Stamgroep

▪ Dierenwerkjes

▪ De samenstelling van de 
dierengroepjes verandert met 
regelmaat

▪ Wij verzoeken ouders om 8.30 
weg te gaan zodat wij aan de 
doelen kunnen werken
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In de kring

▪ 8.45 tot 9.15 in de kring

▪ Stamgroep

▪ Elke maandag weekend kring

▪ Elke dag trefwoord

▪ In de kring vinden ook allerlei 
leergesprekken plaats

Werken

▪ 9.15 tot 10.15 werken

▪ Naar aanleiding van het 
digikeuzenbord

▪ Tijdens het werken zijn er 
kleine kringen. Deze zijn 
samengesteld op niveau (kleur 
ballon)

▪ Wij observeren de taal en 
rekendoelen van Bosos, ons 
observatiesysteem.
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Eten en drinken

▪ 10.45 tot 11.15

▪ Eten en drinken in de 
stamgroep

▪ Erna voorlezen

Buiten spelen

▪ 10.45 tot 11.30\

▪ We observeren de grote 
motoriek

▪ Bij slecht weer bewegen we 
binnen bijvoorbeeld in het 
speellokaal
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Een korte activiteit 

▪ 11.30 tot 12.00

▪ Stamgroep

▪ Vreedzame school, muziek, 
drama, natuur of een 
prentenboek.

Lunchen 

▪ 12.00 tot 12.30

▪ Lunchen

▪ Kinderen wassen hun handen 
met desinfecterende handgel

▪ Kinderen ruimen zelf hun 
spullen op en gaan kiezen
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Vrij kiezen 

▪ 12.30 tot 13.15

▪ Kinderen kiezen vrij

▪ Op maandagmiddag 
unitmoment. Dan gaat een 
groepje van groep 2 naar groep 
3. En dan komen er een aantal 
van groep 3 naar ons.

Buiten spelen

▪ 13.15 tot 13.45
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Naar huis

▪ 13.45 tot 14.00

▪ Reflectie, we blikken terug op 
de dag

▪ Opruimen en naar huis

Aandachtspunten

▪ Geen snoep(jes) mee tijdens de 
lunch

▪ Fruit graag in stukjes snijden

▪ Graag niet te veel eten 
meegeven

▪ Geen speelgoed middag 

▪ Elke groep heeft een kleur. 1/2 
A: rood, 1/2 B: blauw, 1/2 C 
paars en het leerplein is groen

▪ Gymmen: geen gymkleren en 
gymschoenen nodig.

▪ Gymmen in hemd en 
onderbroek

▪ Klassen moeders gevraagd 
voor groep 1/2A

▪ Verjaardagen vier je in de 
stamgroep. De jarige gaat 
alleen langs leerplein 1 en 
meester Michiel en Patrick (10 
a 12)


