
1-2-3

Filmpje en Praktische zaken



Welkom in de ruimte van groep 1/2/3
Zo werken wij:



Het tussendoortje mag bij groep 1/2/3 in de trolley op de gang bij de kapstokken! 
We zetten de bekers bovenin en de bakjes eronder.
Lunch graag in de tas laten, apart van het tussendoortje.



Het tussendoortje en ook de lunch 
eten we netjes aan tafel op.



We gymmen met een t-shirt, korte broek en gymschoenen. Graag meegeven in een gymtas 
en deze (en de inhoud ervan) voorzien van naam!



Op maandag en donderdag
hebben we gymles van 
juf Annabel 
(vakdocent gym).

Groep 3 mag al naar 
de grote gymzaal!



De gymtassen geven we voor iedere vakantie mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden .
De gymtassen van groep 3 gaan uiteraard na iedere gymles weer naar huis.



Houd de traktaties graag klein en gezond.

Wilt u aan ons laten weten wanneer 
uw kind zijn/ haar verjaardag wilt 
vieren in de klas?



We werken in ruimte 1-2-3 met een 
digitaal keuzebord. Op dit kiesbord 
kunnen de kinderen soms vrij kiezen waar 
ze willen spelen/ werken. Een andere keer 
bepaalt de juf waar de kinderen aan het 
werk gaan.



Zo ziet een instructie in groep 3 op de krukjes er uit.



Na de instructie op de krukjes gaan ze aan hun tafel aan het werk.
Later in het jaar mogen ze ook een plekje in de ruimte opzoeken.



Zo staan wij in de brandrij.



Zowel jongens als meisjes zitten op school op de toilet. We willen de toiletten netjes houden. 
Wilt u daar thuis ook aandacht aan besteden? 
Geeft u reservekleding mee in de tas voor ongelukjes.



We wassen onze handen nadat we naar de wc zijn geweest. Ook wassen we onze 
handen als we op school aankomen, na het buiten spelen en voor het eten.



Voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen na schooltijd of stuur een 
berichtje via Parro (onze ouderapp) of per mail.

Leerkrachten groep 1/2 A
Stephanie Buchholz ma
Jorieke Groenland di-wo-do-vr
stephanie.buchholz@touwladder.unicoz.nl
jorieke.groenland@touwladder.unicoz.nl

Leerkrachten groep 1/2 B
Yvonne Hofstede ma-di-wo-vr
Esther van der Galien do
yvonne.hofstede@touwladder.unicoz.nl
esther.vandergalien@touwladder.unicoz.nl

Leerkrachten groep 3
Jacqueline Duijvestijn ma-di-wo-do
Erik van Leeuwen vr
jacqueline.duijvestijn@touwladder.unicoz.nl
erik.vanleeuwen@touwladder.unicoz.nl

Van links naar rechts: Erik, Jacqueline, Yvonne, Esther, Stephanie en Jorieke.
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