
Beschrijf uw feestje. Laat de mensen weten of ze 
iets moeten meebrengen en of ze moeten laten 

weten of ze komen. 

 

Waar: bij Jan en Marie thuis 

Hoofdstraat 123 

Tijd: 12:00 uur 

Datum: zaterdag 21 juni 

Laat even weten of je komt!  

Bel met: Jan of Marie op 012-3456789 

        
  

 

De Gouden Week is de eerste week van het schooljaar. Deze 

week is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming, zodat er een fijne sfeer in de 
groep heerst, een heel schooljaar lang. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische 
driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak en coöperatieve leervormen spelen hierbij een 
belangrijke rol. 

De gouden week wordt ingezet om het goud dat leerkrachten in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden 

en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. 

 

 “Net te folle taal en rekkenjen mar…… knutselje,spultsjes dwaan, yn groepkes wurkje, klasserigels op-
stelle en …...foaral…..meiinoar wille ha!!” 

      
Programma:  

Maandag 29 augustus 2016 
8.20 – 9.00 uur inloop: kennismaken met kinderen en hun ouders. De koffie staat klaar, ouders kunnen koffie drinken en 
rondlopen tot 9.00 uur daarna gaat de deur van de klas dicht en kunnen de ouders nog even gezellig in de middenruimte 
zitten tot uiterlijk 10.00 uur. 

9.00-10.15 uur kennis maken met elkaar in de kring, de kinderen krijgen een plekje in de klas, bedenken klassenregels 
introduceren voorleesboek, geven van materialen (tekenboek, voorleesboek, pennen, gum liniaal etc.) En het vak kiezen 
(door de kinderen) wat het eerste uur van de middag wordt gegeven.  

10.15-11.00 uur pauze. 

11.00-11.45 uur introductiespel in eigen groep. 

 

13.05-13.15 uur Inloop. 

13.15-14.00 uur het gekozen vak (door de kinderen, kan elk vak zijn!!) wordt  gegeven. Aan het eind van de les wordt  

er een vak gekozen voor de volgende ochtend (nu door de leerkracht.) De leerkracht geeft aan wat zij heeft gekozen.  

14.00-15.15 uur Handenarbeid (school in de sfeer brengen.)  

15.15– 15.30 uur Evaluatie van de dag. 
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Dinsdag 30 augustus 2016 

8.20 - 8.30 uur inloop met ouders . 

8.30 - 9.00 uur Introductiespel. 

9.00 - 10.15 uur gekozen vak door de leerkracht (1 vak kiezen door leerlingen voor de woensdag en 1 door de leer-
kracht voor de donderdag.) 

10.15 -10.30 uur pauze. 

10.30-11.15 uur handenarbeid. 

11.15-11.45 uur groepsspel. 

 

13.15 uur. 

We vertrekken met alle kinderen naar het zwembad in 
Wommels. ( denk om de tas met zwemkleding en een 
handdoek!) 

15.30  uur zijn we terug bij school, 

 

Woensdag 31 augustus 2016  

8.20-8.30 uur inloop met ouders.    

8.30-9.00 uur start met bewegen op muziek. 

9.00 -9.45 uur Introductiespel in de groep. 

9.45-10.15 uur gekozen vak door de leerkracht.  

10.15 –10.30 uur pauze. 

10.30 -11.45 uur gekozen vak door de leerlingen. 

11.45-12.15 uur voorlezen en evaluatie van de dag. 
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Donderdag 1 september 2016 
8.20-8.30 uur inloop met ouders. 

8.30-9.00 uur voorlezen . 

9.00-10.15 uur gekozen vak door de leerkracht (vak kiezen door de leerlingen voor de vrijdag.)  

10.15 -10.30 uur pauze. 

10.30-11.30 uur fotospeurtocht door het dorp. 

13.15-14.00 uur gekozen vak door de leerkracht. 

De onderbouw is vrij. Groep 5-8 volgen een eigen programma. 

 

Vrijdag 2 september 
8.20-8.30 uur inloop met ouders. 

8.30-9.00 uur kring  

9.00-10.00 uur gekozen vak door de leerlingen. Bovenbouw bereidt de pick-
nick voor.  

10.00 -11.15 uur  pauze. 

11..30 - 11.45 uur   gezamenlijke picknick.     

 

13.15 uur. De groepen 1-4 zijn vrij. 

De groepen 5-8 volgen het lesprogramma van de leerkracht. 
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