
 
 
 
 
 

Dagje bij de onderbouw 
De Mheen, april 2016 

 

 



Inloop 
Van 8.15-8.45 uur samen even tekenen, samen een 

spelletjes doen, samen een boekje lezen. 









Hulpje van de stamgroepleider 

Iedere dag zijn 2 andere kinderen uit de groep  
de hulpjes van de stamgroepleider. 



Lotte en Stephan zijn de hulpjes 
van de dag en mogen vertellen 
wat voor een weer het is.  
 
Stephan roept de kaartjes om, 
bijvoorbeeld 'Is er regen? Is er 
sneeuw? Schijnt de zon? Zijn er 
wolken? Is er mist? Is er een 
regenboog? Is er een harde 
wind?. 
 
Lotte controleert het bij het 
raam en vertelt terug wat ze wel 
en niet ziet.  
 
Daarna mogen ze de juiste 
kaartjes samen op de 
weerboom hangen. 
 



Ochtend-vertel-kring 
Iedere ochtend beginnen de kinderen in de kring. 



Laat-maar-zien-kring 
2 keer in de week, op maandag en woensdag, mogen de kinderen, als 
ze dat willen, hun leukste speelgoed, favoriete boek of liefste knuffel  

laten zien in de ochtend-vertel-kring. 







Eten en drinken 
Net voor het buitenspelen eten en drinken we, 
nadat we een liedje hebben gezongen, in de kring. 







Buiten spelen 
op ons natuurlijke schoolplein 









Buiten spelen 
in onze Vlindertuin, een afgeschermde, natuurlijke 

tuin speciaal voor de onderbouw. 







Kleine kring 
Dan wordt instructie gegeven in niveaugroepen. Binnen een 
niveaugroep kunnen kinderen van verschillende jaargroepen bij 
elkaar zitten. De ontwikkeling van het kind staat centraal.  



Naar huis of ……. 
We hebben middagpauze van 12.00-13.00 uur. 



……naar de tussenschoolse opvang 
Onder begeleiding van 1 of 2 vaste overblijfkrachten  

eten de kinderen in hun eigen groep hun broodje en  

drinken ze hun bekers leeg. 



Blokuur 
Ieder kind is uniek. Bij het aanbod van lesstof 

kijken we waar het kind aan toe is, niet naar de 
geboortedatum. 















Lekker spelen, buiten of binnen 
De onderbouw heeft een eigen speellokaal, waar 
ze diverse activiteiten doen. Ook spelen ze hier 

wanneer het buiten slecht weer is. 







Afsluiting van de dag 
Aan het einde van de ochtend of middag mogen de 

kinderen laten zien, waar ze mee bezig zijn 
geweest in het blokuur. 



Naar huis 
Met een liedje bij de deur sluiten we de dag af. Maandag, dinsdag en 
donderdag is onze school om 15.00 uur uit, woensdag om 12.30 uur  

en vrijdag om 12.00 uur. 


