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 Pompom is ons klassenvriendje. In de kring praten we 

vaak met hem. Ook zingen we liedjes met en over 

Pompom. Pompom is altijd betrokken bij ons thema. De 

kinderen zijn dol op hem!  

 In de tijgergroep werken we met thema`s. Ook maken 

we gebruik van aspecten van ontwikkelingsgericht 

onderwijs. Dit houdt in dat we een week of 6 werken 

over een thema dat de kinderen aanspreekt. We starten 

het thema met een introductie, een uitstapje, filmpjes 

en boeken. Ook verzamelen we materialen over een 

thema. Voor het laatste is uw medewerking erg van belang.  

 We werken in de klas met een kiesbord en een kleurenklok. Op het kiesbord 

mogen de kinderen met een naamkaartje kiezen waar ze gaan spelen. De 

kleurenklok bepaald welke groep kinderen als eerste mag kiezen. De 

kleurenklok draait door zodat elke groep een keer als eerste mag kiezen.  

 Op het whiteboard hangen dagritmekaarten. De kinderen kunnen hierop zien 

wat we gaan doen op die dag.  

 We werken met een lettermuur en cijfermuur. 1 keer in de twee weken 

bieden we een nieuwe letter/cijfer aan. Kinderen mogen dan ook materialen 

meenemen die te maken hebben met het cijfer/ de letter.  

 We werken met klasbord. Zo blijft u op de hoogte van wat er in de klas 

gebeurd. De app ‘klasbord’ kunt u gratis downloaden en vervolgens meldt u 

zich aan voor groep : tijgers 2018/201 van de Calvijnschool. De inlogcode is: 

PAQ-TWF. U krijgt dan op uw telefoon of 

tablet wekelijks foto’s en kleine berichtjes 

te zien van de tijgergroep. De app is alleen 

toegankelijk voor de ouders van onze  klas. 

Een echte aanrader. 

 Ook hebben we een klassenapp. Hiervoor hebben we alle mobiele nummers 

nodig van de ouders ( meestal zit er 1 ouder in deze appgroep). Als u in de 

app wilt, kunt u het toe te voegen nummer aan ons doorgeven. 

 Door de school heen werken we met klassenouders. Elke klas heeft 2 ouders 

die helpen bij het organiseren van uitjes, feestjes enz.  

 3x per week vertellen we in de kring een Bijbelverhaal. Het bijbelrooster 

geven we mee. We volgen de ‘de bijbel voor jou’. 

 Rond 10 uur gaan we fruit eten. Lekker gezond. Graag hapklaar fruit en wat 

drinken in een klein tasje meegeven. De fruittassen mogen in de bakken 

onder de kapstokken.  

 Elke dag mogen er 2 kinderen naast de juf zitten. Dit zijn dan de hulpjes. Zij 

mogen de juf helpen met klusjes. Aan het eind van de dag krijgen ze een 

sticker.  
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 Wanneer uw kind jarig is mag het natuurlijk op school in de klas trakteren. 

We vieren de verjaardag met kaarsjes aansteken en uitblazen, liedjes zingen 

en trakteren. De kleuters mogen de klassenrond bij de andere kleuterjuffen 

(5 personen). 

 De kinderen mogen voor een jarige papa/ mama en opa/oma een tekening 

maken. Mocht uw kind een kleurplaat willen maken, wilt u dat dan tijdig 

d.m.v. een briefje aangeven? 

 Is uw kind ziek, dan kan u het via de email ziek melden. Het liefst voor 8 

uur.  

 U kunt ons bereiken op het volgende emailadres: 

anouk@vvgo.nl  en annemarie@vvgo.nl  

Anouk werkt donderdag en vrijdag 

Annemarie werkt maandag, dinsdag en woensdag.  

 2 x in de week gaan de kleuters sporten. Wilt u, zo snel mogelijk, 

gymschoenen meegeven? Graag met klittenband of elastiek en voorzien van 

naam. De gymschoenen blijven op school. 

 

 

Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. 

Wij hopen op een heel fijn schooljaar met elkaar! 

Hartelijke groeten, 

Anouk de Graaf en Annemarie van de Groep 
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