
Dagelijkse gang van zaken in de Middenbouw 
 
Er zijn per dag een aantal vaste activiteiten. De volgorde is van sommige activiteiten 
niet altijd hetzelfde. Dit heeft o.a. te maken met het gymnastiekrooster. 
 
Activiteiten die elke dag terug komen 
 
Kringen: Er zijn verschillende soorten kringen. Meestal wordt er op maandagmorgen 
begonnen met een vertelkring over het weekend. Andere kringen zijn bijvoorbeeld de 
verjaardagskring, spelkring, leeskring, gedichtenkring, weekthemakring en 
voorwerpkring. 
 
Rekenen: Op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur wordt er 
gezamenlijk gerekend door de vierde en vijfde jaars. De 3e jaars krijgen tot januari 
leesinstructie. Vanaf januari kennen de kinderen de letters goed en zal er 
overgegaan worden tot de rekeninstructie. Tot die tijd vindt de rekeninstructie voor de 
3e jaars plaats in de stamgroep. We werken met de methode Pluspunt.  
 
Schrijven: Tijdens het blokuur krijgen de kinderen instructie. We gebruiken hiervoor 
de methode Novoscript. De verwerking vindt ook plaats in de stamgroep. Voor groep 
3 wordt de schrijfletter gelijktijdig aangeboden met de leesletter. 
 
Blokuur: In het blokuur vinden de spellingsinstructies voor groep 4 en 5 plaats. 
De 3e jaars krijgen rekeninstructie. In de loop van het jaar komt er ook spelling bij. 
In het blokuur kunnen kinderen ook hun rekenwerk afmaken, werken aan hun 
weekthema of andere talige opdrachten doen (teksten schrijven, begrijpend lezen, 
lezen, werkbladen maken ). Wanneer ze klaar zijn met hun verplichte opdrachten of 
er voldoende tijd aan hebben besteed, mogen ze werken aan zelfgekozen 
opdrachten. Ze mogen kiezen uit de kieskast, taal-/rekenspelletjes, lezen of 
verwerking van het weekthema. 
 
Bijzondere activiteiten zijn 
 
Weekthema: Alle kinderen van groep 5 brengen een weekthema in. N.a.v. het 
ingebrachte onderwerp gaan de kinderen bezig met activiteiten rond het thema. Dit 
kan alleen zijn of in groepjes. 
De kinderen/ouders krijgen via de mail informatie, met daarin een leidraad hoe ze de 
voorbereiding van het weekthema kunnen aanpakken. 
 
Lees/gedichtenkring:  De 4e en 5e jaar houden een leeskring en gedichtenkring. Het 
is de bedoeling dat ze een mooie presentatie maken rond het uitgekozen boek en dat 
ze een stukje voorlezen. Van te voren krijgen ze informatie via de mail, waarin staat 
hoe een leeskring er uit moet zien en hoe er thuis geoefend kan worden. 
Bij de gedichtenkring is het de bedoeling dat een kind een gedicht uit kiest en 
voordraagt aan de groep. 
 
Voorwerpenkring: De kinderen kiezen een voorwerp waar ze iets over kunnen 
vertellen. Denk aan een steen, kaart, plant, vaantje enz.  
 



Handvaardigheid: In elke groep is er in ieder geval een vast moment voor 
handvaardigheid. Naast het knutselen kan er ook gekookt worden, gefotografeerd, 
muziek worden gemaakt, kortom er is van alles mogelijk. Dit alles is natuurlijk sterk 
afhankelijk van de hulp die we krijgen. 
 
Gymnastiek: Op de dinsdag- en donderdagmiddag wordt er gym gegeven door 
Anneke Millius (vakdocente). Op de dinsdag- en donderdagmorgen geven we de 
lessen zelf. De kinderen moeten gymkleren en gymschoenen meenemen en 
kinderen met lang haar moeten het haar in een staart/vlecht dragen. Wij maken 
gebruik van een gymmethode. 
 
Vieringen: We gebruiken verschillende vormen om met elkaar te vieren. We 
ontmoeten andere groepen, we vieren speciale momenten, we hebben creatieve 
vieringen. In het vieringenrooster zijn deze verschillende vieringen terug te vinden. 
De weekviering vinden over het algemeen plaats op woensdag of vrijdag van 11.30 
uur tot 12.30 uur. Als de viering op een ander moment is staat dit vermeld in het 
rooster. 
In elke stamgroep worden de verjaardagen van kinderen gevierd. Er wordt voor de 
jarige gezongen, het jarige kind mag een spel uitkiezen, trakteren en op de speciale 
verjaardagsstoel zitten. 
Ook de verjaardagen van de stamgroepleiders, Sint en Kerst worden met een 
speciale viering gevierd. 
 
 
Het volgende is ook goed om te weten: 
 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport. Ieder kind krijgt in november een 
kort verslag.  
We maken voor de vierde jaars in februari, voor de derde jaars in april en voor de 
vijfde jaars in juni een uitgebreid rapport. 
 
 


