Welkom op school

Wat leuk, je mag eindelijk naar school!
Lees maar vlug verder over wat er allemaal op school
gebeurt.
Bewaar het boek goed, dan kun je het nog eens lezen.

Op school
Om 8.20 uur komt je juf of meester naar buiten en
ga je bij je groep staan. Samen met je juf of
meester ga je om 8.25 uur naar binnen zodat je
om 8.30 uur fijn kunt beginnen. De eerste twee
weken dat je naar school gaat, mag papa of mama
je mee naar de klas brengen. Daarna kun je dat
zelf.
Op de gang hang je zelf je jas en tas met eten en
drinken aan de kapstok bij je eigen naam.
Het zou fijn zijn als mama of papa je naam in je jas,
beker, trommel en tas zet, dan weten we welke
spullen van jou zijn.
Als de school om 14.00 uur uit is, brengt de juf of
meester alle kinderen van de klas naar buiten
waar je papa, mama of oppas op je wacht. Het is
fijn als papa, mama of de oppas vaak op dezelfde
plek staan! Dan kun je ze snel vinden.

De kring
Elke morgen als je binnenkomt, ga je op je eigen
plaats op de banken zitten.
We beginnen de dag met een liedje of versje.
Daarna kijken we welke dag het is, wat voor weer
het is en aan de hand van de dagritmekaarten
vertellen wat we die dag gaan doen.
In de kring leest de juf of meester vaak een verhaal
voor, doen we voorbereidende taal- en
rekenactiviteiten, lessen uit de Vreedzame School
en van Klassenkracht, zingen we liedjes, leren we
versjes en doen we soms spelletjes.

Fruit eten
Op school is de afspraak dat je alleen
fruit of groente meebrengt en iets te
drinken. Dit is heel gezond.
Vóór het eten en drinken zingen we
een liedje.
Neem niet teveel mee, want het is
maar een tussendoortje.
We hebben samen afgesproken dat we
alles opeten en
opdrinken wat in de tas zit.

De gezonde lunch
Tijdens de lunch eten wij ons brood. We
adviseren een gezonde lunch, zonder koek
of snoep. We hebben samen afgesproken
dat we het drinken meebrengen in een
beker. Dat scheelt weer afval! Je eet samen
met jouw juf of meester alles wat in de tas
zit op.

De werkles
In de klas spelen we natuurlijk ook.
“Werken” heet dat op school en dan leren we een heleboel.
Als we gaan werken, hang je je naamkaartje op het planbord bij
het werkje dat de juf, meester of jij uitkiest.
Wat leren we allemaal?
Je leert samen spelen en delen. Ook leer je alle vormen, kleuren,
tellen en getallen tot 10 en soms nog verder.
Verder leer je allemaal letters en misschien al wel een woord.
Hiervoor hebben we heel veel leuke werkjes en spelletjes in de
kasten staan en hebben we verschillende hoeken waarin je kunt
spelen en werken, zoals de huishoek en bouwhoek.
Ook leer je knippen, plakken, prikken, bouwen, verven,
kralen rijgen, tekenen, puzzelen, werken op de computer, enz......

Buitenspelen
Als het droog weer is, gaan we buiten
spelen.
Op de speelplaats is een zandbak met
scheppen,
emmers, zeefjes en vormpjes.
Er staan ook mooie speeltoestellen.
Verder zijn er karren, fietsen, planken,
klossen,
dekens en nog veel meer.
Er is dus van alles om samen mee te
spelen en te delen.
Als het hard regent, blijven we binnen.
We gaan dan in de speelzaal gymmen.

De speelzaal
Eén keer per week gaan we naar de speelzaal.
We gymmen op onze gymschoenen. Het is handig
als hier jouw naam in staat!
In de klas trekken we onze kleren uit en gymmen
in ons ondergoed of t-shirt.
Sieraden en brillen doen we af.
We doen daar allemaal leuke dingen.
We hebben spellessen, materiaallessen, vrij
spelen,
dansen en nog veel meer.

Naar de wc
Voordat je naar de wc gaat, draai je het WCkaartje om of je vraagt het aan de juf of
meester. Dan weten wij dat de WC bezet is.
De jongens gaan zittend plassen, zodat de wc
schoon blijft. Je billen afvegen moet je zelf
doen.
Vergeet niet door te spoelen.
Denk er ook aan om je handen te wassen. Kun
je het nog niet allemaal zelf, dan snel samen
met papa of mama gaan oefenen.

De verjaardag
Met je verjaardag krijg je van de juf of meester
een mooie feestmuts op.
Je papa en mama mogen bij het feest zijn. Daarna
mag je met een gezonde traktatie trakteren.
Het feest duurt ongeveer een half uur. Je mag
met twee vrienden of vriendinnen ook nog naar
de andere kleuterklassen, dan schrijft de juf of
meester op jouw verjaardagskaart. Als je al een
mooi cadeautje hebt gekregen, mag je
dat laten zien.

De dag is voorbij
Als de school uit is, komen papa, mama of de
oppas je weer ophalen. Zij wachten buiten bij de
hoofdingang op je. Het is fijn als ze op een vaste
plaats op jou wachten, zodat de juf of meester
kan zien met wie je naar huis gaat. Ga je naar de
Buitenschoolse opvang (BSO) dan wacht je op de
gang samen met de andere kinderen die naar de
BSO gaan.

Reuze handige weetjes voor de ouders!
• Als uw kind ziek is, moet u vóór schooltijd bellen.
Het telefoonnummer is: 0487-521359
• Uw kind moet zelf leren de jas en schoenen aan en uit
te trekken. Het zou fijn zijn als ze zelf de rits van de jas
ook al dicht kunnen maken.
• Bij de bieb kunt u een heleboel leuke boeken lenen.
Het abonnement kost niets.
• De kinderen nemen geen speelgoed of knuffels mee naar school. Er is
genoeg speelgoed op school.
• Op de gang hangt er bij iedere klassendeur een bord met
groepsinformatie of vragen.
• Als u vragen heeft aan de leerkracht van uw kind, kunt u deze altijd
via Parro of de mail stellen, of na schooltijd even langskomen.
•

Uw kind krijgt ieder schooljaar een weekend de logeerknuffel mee
naar huis. Het is leuk als u een klein verhaaltje (met eventueel wat
foto’s of een leuke tekening) schrijft over wat jullie hebben gedaan.

