
 

Wat doen we allemaal in groep 2 
 

• We werken thematisch en de kinderen mogen spullen 
meenemen die bij het thema horen. 

• De kinderen krijgen twee keer per schooljaar een rapport. 

• We streven naar groepsvorming met een veilig en positief 
klimaat. 

• We stimuleren nog meer de zelfredzaamheid en weerbaarheid. 

• Onderwijs gaat geleidelijk aan, meer van concreet naar abstract. 

• Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een ‘Dit 
ben ik’ mee, zodat dit blad thuis ingevuld kan worden. 

• Elke week mag 1 kind een boek uitkiezen en dit samen met de 
leeshond mee naar huis nemen. 

 
 
 

 
 

 

Jaarbrief groep 2 

Praktische zaken 

• De letters worden fonetisch benoemd en aangeboden in kleine blokletters. Wanneer een 
letter aangeleerd wordt, mogen de kinderen spullen meenemen waar de aangeboden letter 
in voorkomt. 

• De mogelijkheid bestaat om elke dag te gymmen. De kinderen nemen een sportbroekje, 
shirt, sokken en gymschoenen (met klittenband) mee in een gymtas. Deze spullen blijven op 
school.  

• De kinderen nemen elke dag een 10-uurtje mee. Geadviseerd wordt water en fruit mee te 
geven. Op woensdag mag dit ook een koekje zijn. 

• Alle spullen (bekers, bakjes, gymkleding en gymschoenen) graag voorzien van naam. 

• Zelfstandigheid staat hoog in het vaandel. Denk hierbij aan schoenen met klittenband en 
kleding die de kinderen zelf aan en uit kunnen trekken. 

• De kinderen die jarig zijn mogen hun verjaardag op school vieren. Dit vindt plaats om 08.30 

uur in de klas en ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Dit duurt ongeveer een half uur. 

• Een dagdeel kijken/meedoen in de klas? Maak dan een afspraak met de leerkracht 

(september, oktober, februari t/m mei). 

• Wanneer belangrijke zaken met de leerkracht besproken moeten worden, dan kan er een 

tussentijdse afspraak gemaakt worden via de mail. 

• De kinderen kunnen overblijven. Aanmelden kan via www.solidoe.nl 

• Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten. Dit wordt gemeld in de 

Kwikflits en/of op Social Schools. U kunt zich aanmelden via Social Schools.  

• In de week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.  

• Wilt u luizenouder zijn, geef dit dan aan bij de leerkracht. 

 

 

 

 
 

Halen en brengen: 
De school gaat ’s ochtends om 08.20 uur open. Om 08.30 uur begint de les. De 
kinderen komen via het kleuterspeeldak naar binnen. 
De eerste week na elke vakantie mogen de ouders de kinderen binnen brengen. Alle 
andere weken lopen de kinderen zelf naar binnen.  
 
’s Middags gaat de deur om 12.55 uur open en start de les om 13.00 uur.  
Elke dag gaat de school om 12.00 uur en 15.00 uur uit (woensdag hebben de 
leerlingen ’s middags geen school). De kinderen komen naar buiten via de 
hoofdingang van de school. Daar wachten de ouders de kinderen op. De kinderen 
moeten eerst bij de leerkracht melden dat ze vader/moeder/opa/oma etc. hebben 
gezien voor ze weg mogen. 
 
Afwezigheid: graag melden voor schooltijd met reden: via telefoon, e-mail of Social 
Schools aan de leerkracht(en).  
 
 
 

 

 
 

Belangrijke data 

• Zie de Bewaarflits, website, jaarkalender, Social 

Schools en de wekelijkse Kwikflits. 

• Elke woensdag wordt de Kwikflits verstuurd. Dit is 

de digitale informatiebrief van de school. 

• Download de Social Schools app, voor leuke en 

specifieke informatie over de groep.  

 
Contact 
Basisschool De Kwikstaart 
Randhoornweg 33 
1422 WX Uithoorn 
Tel. 0297  522740 
marion@dekwikstaart.nl (administratie) 
www.dekwikstaart.nl 
Per mail kunt u ook contact opnemen met de leerkracht: 

voornaam leerkracht@dekwikstaart.nl 
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