
 

 
 

De Stringen 1 
8491 HA Akkrum 

0566-651687 
obsakkrum@ambion.nl 

www.obsakkrum.nl 

 

 

  
obs Akkrum 

 

 
Informatie groep 1-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie groep 1/2 

2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vol vertrouwen de wereld tegemoet! 

 

mailto:obsakkrum@ambion.nl


   
 

   
 

 
  



   
 

   
 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de infobrief van groep 1/2. Dit document is bedoeld om u informatie te geven over het 

onderwijs aan uw kind. Zo krijgt u een beeld van het reilen en zeilen binnen groep 1/2. De infobrief 

geeft antwoord op veel vragen en is een handig naslagwerk gedurende het schooljaar. 

In groep 1/2 wordt de ontwikkeling van de kinderen begeleid door de leerkracht. Wij werken spelen 

in diverse hoeken met ontwikkelingsmateriaal. Daarnaast is er ook aandacht voor de beginnende 

geletterdheid en rekenen op een speelse manier. Door een uitdagende leeromgeving te creëren en 

door veelzijdig materiaal aan te bieden, wordt het kind uitgedaagd om van alles te gaan ondernemen 

en te ontdekken. De leerkracht begeleidt, stimuleert en activeert de kinderen hierbij. 

De leerkrachten van groep 1/2 zullen hun uiterste best doen om uw kind een leerzame en plezierige 

tijd bij ons op school te geven. 

  



   
 

   
 

 

 

Informatie groep 1/2 

 

 

 
Leerkrachten 

 

 
 Naam: Alma Boersma (groep1/2a) 
 Werkdagen: maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag 
 E-mailadres: alma.boersma@ambion.nl  
 
 Naam: Janneke Plantinga  
 Werkdagen: woensdag (1/2a) 
 E-mailadres: Janneke.planting@ambion.nl  
 
 Naam: Jannie Kleefstra (groep1/2b) 
 Werkdagen: maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag 
 E-mailadres: jannie.kleefstra@ambion.nl 

 
 Naam: Machteld Hardenbol (groep 1/2b) vervanging juf Jannie 
 Werkdagen: maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag 
 E-mailadres: machteld.vermeer@ambion.nl  
 
 Naam: Karin Hof 
 Werkdagen: woensdag (1/2b) 
 E-mail: karin.hof@ambion.nl  
 
 Naam: Renske Boonstra (1/2c) 
 Werkdagen: maandag / dinsdag  
 E-mail: renske.boonstra@ambion.nl  
 
 Naam: Grietsje van Zwol (groep 1/2c) 
 Werkdagen: woensdag / donderdag / vrijdag 
 E-mail: grietsje.vanzwol@ambion.nl  
 

  

 

Klassenregels 
 

 We houden rekening met elkaar 
 We helpen elkaar 
 Samen spelen samen delen 
 Op maandag en woensdag mogen we speelgoed meenemen. 
 We luisteren naar elkaar. 

 

 

Gymnastiek 
 

 Maandag de gymtas meenemen naar school en vrijdag krijgen de 
kinderen de tas weer mee naar huis.  

 Gymkleding: korte broek, shirtje en gymschoenen (liefst met 
klittenband of elastiek) in een tas. 

 Als er kinderen zijn die geen gymkleding meehebben of nog niet 
snel kunnen omkleden, die leerlingen gymmen dan in ondergoed. 
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Pauze en lunch 
 

 Voor de ochtendpauze nemen we fruit en iets te drinken mee 
 Voor de middagpauze nemen we brood en iets te drinken mee 
 

 

 

Sociaal-
emotionele 

ontwikkeling 
 

 
 In onze groepen stimuleren we de kinderen om zoveel mogelijk 

‘zelf’ te doen. Naar het toilet (we gaan ervanuit dat de kinderen 
zindelijk zijn als ze bij ons op school komen, een ongelukje kan 
gebeuren daarom graag extra setje kleding mee in de gymtas). 
Zelf aan en uit kleden, iets vragen aan iemand, oplossingen 
zoeken enz. 

 Als kinderen een conflict hebben proberen ze dit eerst zelf op te 
lossen, zeg bv: stop, houd op! Lukt het niet dan kom je bij juf. 

 Kwink is een methode die ons ondersteunt d.m.v. animatie en 
verwerkingssuggesties. 

 Omgaan met herkenbare emoties als: vrolijkheid, spanning, 
boosheid enz. 

 Elke week behandelen we een onderwerp van deze methode 
zoals: 

      Een prettige groep, onze afspraken, hoe voel ik mij vandaag, 
keuzes  
      maken, zeggen wat je wilt enz. 
 

 

 
Hoeken 

 

 
Tijdens de werkles werken in verschillende hoeken/aan verschillende 
activiteiten rondom het thema. 
 Bouwhoek 
 Leeshoek 
 Poppenhoek/huishoek 
 Water/zandtafel 
 Puzzeltafel 
 Tekentafel 
 Knutseltafel 
 I-pads 
 Themahoek 
 Rekentafel 
 

 



   
 

   
 

 

 
Taal 

 

 
 Kring, daar luisteren we naar elkaar en naar de juf 
 Elke dag behandelen we de dagen van de week en de routines 

van de dag, zodat de kinderen tijdsbesef krijgen. 
 Prentenboeken en voorlezen van boeken en daarbij wie, wat, 

waar vragen stellen en voorspellen hoe het verhaal afloopt... 
 Taalspelletjes, bijvoorbeeld rijmen, lettergrepen klappen, 

luisterspelletjes, zinnen nazeggen, zinnen langer maken. 
 We bieden letters en klanken aan. Hiervoor hebben de letterkoffer 

ingezet. Als we een nieuwe letter aanbieden dan krijgt een van de 
kinderen de koffer mee en zoekt het weekend voorwerpen met de 
letter die aan de koffer hangt en stopt het erin. Erover praten is 
erg belangrijk. Maandag houden we dan een letterkring en mag 
deze leerling vertellen aan de andere kinderen wat hij/zij in de 
koffer heeft gedaan en waarom.  

 IPad, Squla, Gynzy 
 
 

 

 

Lezen 
 

 Tips voor thuis! 
 Lees veel voor. 
 Stel vragen, over wie gaat het, waar zijn ze, wat gebeurt er enz. 
 Bedenk woorden met de letters die we aanbieden.  
 Bedenk samen met je kind verhalen, n.a.v. een plaatje of 

voorwerp. 

 

 
Begrijpend lezen 

 

 Begrijpend lezen begint met kritisch luisteren. 
 Vragen over de tekst en het verhaal. 

 

 
Schrijven 

 

 Voorbereidend schrijven d.m.v. schrijfpatronen  
 Letten op pengreep en schrijfhouding 

 

 

Fries 
 

 1 middag per week hebben wij Fryske middag. Op deze middag 
wordt er Fries gesproken en een Friese les gegeven.  

 Methode spoar 8 
 School tv  



   
 

   
 

 

 
Rekenen 

 

 
 Methode rekenplein  
 Tellen 
 Cijfers herkennen 
 Meten, meetkunde 
 Speel thuis veel gezelschapsspelen, stel veel vragen, wie heeft de 

meeste, hoeveel moet ik nog gooien, hebben we evenveel enz. 
 Gebruik veel rekenbegrippen, meeste, minste, middelste, laatste 

grootste, smalle enz. 
 Rekenspelletjes, tellen, splitsingen, erbij/eraf opdrachten, schatten 

van hoeveelheden, cijferherkenning enz.  
 Dit alles zoveel mogelijk op een speelse manier met concreet 

materiaal. 
 IPad, Squla, Gynzy 
  
 

 

 
Handvaardigheid 

/ tekenen / 
muziek 

 

 123Zing 
 Belangrijke onderdelen die aan de orde komen zijn: muziek-geen 

muziek, hard-zacht, snel-langzaam, hoog-laag, kort-lang 
 We leren nieuwe liedjes. 
 Tijdens het spelen mogen kinderen zich verkleden, bedenken zelf 

optredens, verhalen, rolverdeling. 
 Tijdens de werkles zijn er handvaardigheidsopdrachten; knutselen 

en tekentechnieken. 

 

 

Traktaties 
 

 We stimuleren dat er voor een gezonde traktatie gekozen wordt, 
omdat we kinderen daarmee leren dat ook gezond eten feestelijk 
en gezellig kan zijn 

 

 

Schoolreis / 
kamp 

 

 
 Datum: vrijdag 16 september 
 Bestemming: De Drentse Koe 
 Het bedrag voor de schoolreis kan worden overgemaakt op 

rekeningnummer NL21 RABO 0352 1555 58 ten name van 
Oudervereniging obs Akkrum 

 Bij de betaling graag de naam en groep van de leerling vermelden 
 Het is handig om een verschoning in een plastic tas met naam 

erop, aan de juf te geven. Dan hebben ze er zelf geen omkijken 
naar. Verder hoeft er niks mee, wij zorgen voor alles.  

 Tip; doe ze gemakkelijke kleding aan, dat tegen een stootje kan. 
 



   
 

   
 

 

Nuttige 
informatie 

 

 
 Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch en vóór 8.30 uur, 

zodat voor aanvang van de les bekend is welke leerlingen afwezig 
zijn. Het telefoonnummer van de school is 0566-651687 

 Nieuwsberichten van de school en de groep worden in het 
ouderportaal geplaatst. Door gebruik te maken van de app van 
MijnSchool ben je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 
Iedere vrijdag verschijnt er een nieuwsbrief met daarin een link naar 
de nieuwsberichten van de afgelopen week 

 Alle activiteiten die in de loop van het schooljaar georganiseerd 
worden, zijn terug te vinden op de jaarkalender, in de agenda op 
het ouderportaal en in de app 

 Volg de school ook via Instagram, Facebook, het ouderportaal en 
de website! 

 
 

 


	Beste ouders,

