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Assalaamoe alaikoem beste ouders/verzorgers,  
 
Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. In dit informatieboekje wordt u geïnformeerd 
over de belangrijke zaken die van belang zijn bij het leerjaar waar uw kind in zit. Deze zaken 
hebben te maken het specifieke leerjaar van uw kind en zal dus kunnen verschillen van de 
andere leerjaren. Graag nemen wij u hierin mee. Hieronder volgt een overzicht van de 
algemene zaken, maar ook vakspecifieke informatie. Daarnaast zullen er ook adviezen 
worden gegeven over o.a. huiswerk, zelfredzaamheid e.d.  
 
Algemeen 
 
Benodigdheden school 
Uw kind heeft de volgende materialen/middelen nodig voor school:  

▪ Gymschoenen (bij voorkeur met klittenband) 
▪ Gymkleding 
▪ Broodtrommel en beker 
▪ Schooltas 

N.B. Wij verwachten dat de leerlingen geen speelgoed of andere materialen vanuit huis 
meenemen naar school.  
 
Luizencontrole 
Het is belangrijk om uw kind regelmatig te controleren op hoofdluis. Als uw kind hoofdluis 
heeft, vernemen wij dit graag.  
 
Verzuim en verlof 
De eerste schoolbel gaat af om 08.25. De leerlingen dienen dan in de rij van hun groep te 
staan. De tweede schoolbel gaat om 08.30 en dan zal de les aanvangen. Leerlingen die na 
08.30 binnenkomen zijn te laat en zullen worden geregistreerd. Voor meer informatie en de 
consequenties bij frequent te laat komen verwijzen wij u door naar het verzuimprotocol op 
de website.  
 
Bij ziekte kunt u uw kind voor 08.45 telefonisch afmelden. Tevens kunt u een 
absentiemelding doen via Social Schools.  
 
Verlof kunt u aanvragen via de website van Al Islaah (www.alislaah.nl). De voorwaarden om 
verlof aan te kunnen vragen vindt u hier eveneens terug.  
 
Zelfredzaamheid 
Als uw kind start in groep 1 wordt er een bepaalde mate van zelfredzaamheid verwacht. Wij 
verwachten dat de kinderen de volgende handelingen zelfstandig kunnen verrichten:  

▪ Schoenen aan- en uittrekken 
▪ Bij voorkeur al kunnen veterstrikken 
▪ Gespen kunnen openen en sluiten 

http://www.alislaah.nl/


 

 

▪ Zelfstandig naar de wc (zelf afvegen, doortrekken en handen wassen) 
▪ Zelfstandig kunnen eten en drinken 
▪ Zelfstandig een jas aan en uit kunnen trekken ( 

 
Gezonde voeding 
Ontbijten is een gezonde start van de dag. Daarom gaan wij ervanuit dat uw kind heeft 
ontbeten voordat het naar school komt. Wij zijn een gezonde school en hebben hierover 
afspraken gemaakt, zoals dat alle leerlingen groente en/of fruit nuttigen in de kleine pauze. 
In de grote pauze eten de leerlingen een gezonde boterham (denk aan volkoren, 
meergranen, bruin etc.) met verantwoord beleg (denk aan pindakaas, (smeer)kaas etc.). Op 
school wordt er alleen water of (karne)melk gedronken. Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar het voedingsbeleid op de website.  
 
Bedtijd 
Een voldoende uitgerust kind heeft energie en heeft genoeg slaapuren genoten. Een 
geadviseerde bedtijd voor een kleuter (4-5 jaar) is dan ook 19.00 uur. U kunt voor het 
slapengaan uiteraard een boekje voorlezen.  
 
Contact 
De groepsleerkracht plaatst regelmatig berichten op SocialSchools. U kunt hier op reageren 
indien gewenst. Ook kunt u via SocialSchools contact opnemen met de groepsleerkracht van 
uw kind. Dit kan bij vragen of bij het maken van een afspraak. Via het Ouderportaal van 
Parnassys kunt u op de hoogte blijven van de absentie, de voortgang van uw kind en het 
digitale rapport van uw kind.  
 
 

Schoolvakken 

Taal (voor)lezen (en begrijpend luisteren) 
▪ Het wordt sterk aangeraden om lid te worden van de openbare 

bibliotheek. Het is ook raadzaam om een keer in de drie weken samen 
met uw kind naar de bibliotheek te gaan om (samen) boeken te 
lenen.  

▪ Het advies is om dagelijks samen met uw kind een boek(je) te lezen. U 
kunt uw kind voorlezen, maar uw kind kan het verhaal ook aan u 
navertellen of u kunt uw kind het verhaal na laten tekenen.  

▪ Voor, tijdens en na het voorlezen kunt u vragen stellen over het boek 
aan uw kind (zie bijlage voor tips).  

▪ Op het internet kunt u ook luisterboeken vinden en hier samen met 
uw kind naar luisteren.  

▪ Het is raadzaam om naast het voorlezen van boeken uw kind te 
abonneren op een tijdschrift, zoals ‘Rompompom’, ‘Bobo’, ‘Pompoen’ 
en ‘Disneyboekenclub’.  

 
Fonemisch bewustzijn 

▪ Oefen regelmatig met uw kind dat woorden bestaan uit klanken of 
klankgroepen. Bijvoorbeeld boom = b-oo-m 

▪ Aan te raden is om regelmatig met uw kind rijmwoorden te oefenen.  



 

 

▪ Het zingen van liedjes is ondersteunend bij het aanleren van nieuwe 
woorden en/of klanken. Probeer zo vaak mogelijk met uw kind te 
zingen thuis.  
 

Woordenschat 
▪ Op school wordt de methode LOGO3000 gebruikt om nieuwe 

woorden aan te leren. Dit kunt u ook thuis digitaal oefenen met uw 
kind.  

▪ Het is van belang voor de woordenschatuitbreiding van uw kind om 
voorwerpen in- en buitenshuis te benoemen. Dit kan zowel in de 
moedertaal als in het Nederlands worden gedaan.  

▪ Laat uw kind dagelijks naar educatieve programma’s kijken op 
televisie of internet ter ondersteuning van de 
woordenschatuitbreiding en mondelinge taalvaardigheid. U kunt 
denken aan het programma ‘Koekeloere’, ‘Rekenen met Raaf’, 
‘Rekenen met Moffel en Piertje’, ‘Kliederen met klanken’ en ‘Huisje, 
Boompje en Beestje’ 

Rekenen U kunt uw kind ondersteunen op volgende rekengebieden:  
▪ Kleuren  

rood, oranje, geel, blauw, groen, grijs, paars, roze, zwart, wit, bruin, 
donker/licht) 

▪ Begrippen  
voor, achter, onder, boven, in, op, naast, tussen, hoog/laag, vol/leeg, 
groot/klein, dik/dun, lang/kort, minder/meer/meeste, 
minste/weinig/veel  

▪ Vormen (cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek 
▪ Cijfersymbolen  

Groep 1: 0-1-2-3-4-5-6-7-8- 10 
Groep 2: 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

▪ Tellen 
De leerlingen kunnen het cijferbeeld herkennen, kunnen verder- en 
terugtellen.  
 

Cijfers en tellen 
▪ Tel samen met uw kind. Denk aan auto’s, traptreden, bomen, borden 

tellen, samen boodschappen tellen bij de kassa, etc.  
▪ Vraag uw kind om te tellen vanaf het getal 6 of vraag uw kind wat er 

na het getal 8 komt of ervoor. 
▪ Ga samen cijfers zoeken op verkeersborden, bussen, kleding, huizen 

of nummerborden van auto’s. 
▪ Laat uw kind 5 knoopjes, kraaltjes, etc. pakken. 
▪ Laat uw kind voorwerpen met dezelfde kleur uitknippen uit 

reclamefolders, tijdschriften, etc. 
▪ Schrijf de cijfers op losse blaadjes en doe spelletjes, zoals: 

o Als ik de 1 in de lucht steek, ga je liggen. 
o Als ik de 2 laat zien, ga je zitten 
o Als je de 3 ziet, ga je rondlopen. 



 

 

▪ Lees samen een telboekje. Er zijn veel boekjes over tellen en cijfers. 
 

Kleuren 
▪ Leer uw kind eerst de kleuren: rood, geel, blauw, groen, oranje, bruin. 

En als deze kleuren beheerst zijn ook paars, roze, zwart, wit en grijs. 
▪ Vraag uw kind om te tellen vanaf het getal 6 of vraag uw kind wat er 

na het getal 8 komt of ervoor. 
▪ Ga samen cijfers zoeken op verkeersborden, bussen, kleding, huizen 

of nummerborden van auto’s. 
▪ Laat uw kind 5 knoopjes, kraaltjes, etc. pakken. 
▪ Laat uw kind voorwerpen met dezelfde kleur uitknippen uit 

reclamefolders, tijdschriften, etc. 
▪ Schrijf de cijfers op losse blaadjes en doe spelletjes, zoals: 

o Als ik de 1 in de lucht steek, ga je liggen. 
o Als ik de 2 laat zien, ga je zitten 
o Als je de 3 ziet, ga je rondlopen. 

▪ Lees samen een telboekje. Er zijn veel boekjes over tellen en cijfers. 
▪ Benoem de kleur van de kleren, dekens, muren, kussens, stoelen, de 

tafel, etc. 
▪ Kijk naar de kleuren van producten in de winkel: welke kleur heeft de 

appel, de peer, de banaan, etc. 
▪ Noem de kleuren van dingen die je op straat, buiten ziet: welke kleur 

heeft het gras, de lucht, de bloemen, de auto’s, etc. 
▪ Speel het spelletje: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is ……..’ 

(Het kind probeert iets te vinden met die kleur, waarbij u moet 
zeggen of het juist is). 

 
Vormen 

▪ Bekijk welke vormen de spullen in de winkel hebben. 
▪ Welke vormen zie je bij verkeersborden, die je onderweg tegenkomt? 
▪ Welke vorm hebben de wielen van de auto? 
▪ Welke vorm heeft de boodschappentas. 
▪ Zie je iets buiten, binnen of in de winkel wat een driehoek is? 
▪ Welke vorm heeft de voetbal? 

 
Begrippen 

▪ Verstop een speelgoed en laat uw kind het zoeken. Noem daarbij de 
begrippen achter, voor, op, onder, etc. 

 

Motoriek Fijne motoriek 
▪ Oefen met uw kind het schrijven van de eigen naam.  
▪ Het is goed om samen met uw kind regelmatig te knippen langs een 

lijn, blaadjes te scheuren en/of kralen te rijgen.  
 
Grove motoriek 



 

 

▪ Het is goed om veel te bewegen, ook voor jonge kinderen. Hierbij 
kunt u denken aan klimmen, klauteren, balanceren op een balk, 
springen en het gooien en vangen van een bal.  

 
Oefenwerk 
U kunt samen met uw kind thuis oefenen. Hierboven zijn er allerlei suggesties gedaan per 
vakgebied. Aanvullend vanuit school kan er digitaal worden geoefend door in te loggen op 
Basispoort op de programma’s van LOGO3000 en BOUW! De inloggegevens krijgt u van de 
groepsleerkracht.  

 
 

BIJLAGE 1: VRAGEN OVER EEN VERHAAL 

Wie-Wat-Waar-kaartje 

1  
 

 

Wie? 
Over wie of wat gaat het verhaal? 
 

2 ? Wat? 
Wat gebeurt er? 
 

3  
 

Waar? 
Waar speelt het verhaal zich af? 
 

4 

 

Wanneer? 
Welk jaar, welke maand, welke dag, hoe laat,  
ochtend, middag, avond? 
 

5 W? Waarom? 
Waarom gebeurt iets?  
Wat is de oorzaak? 
 

6 

 

Hoeveel? 
Welke getallen worden genoemd? 
 

7 

 

Bedenk zelf een vraag 
 

 

 
 
 


