Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school
mag. Je wilt vast graag weten wat we
allemaal gaan doen. Daarom staat dit
boekje op de website van school. Hier
staan heel veel belangrijke dingen die
handig zijn om te weten.

Veel plezier!

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar
ochtenden komen kijken.
Kijk maar gauw hoe dit gaat!

Vanaf vijf voor half negen is de deur open en mag je
binnenkomen. Eerst kom je binnen in onze gang.
Natuurlijk mag je papa of mama mee naar binnen. Op
de kapstok vind je je naam en je plaatje. Daar kun je je
jas en je tas ophangen

Jouw juf staat bij de deur van je
groep. Zie je haar al staan? Kom maar
snel binnen.
Zijn er al andere kinderen in de klas?

In de groep staan alle stoelen aan tafel. Jouw stoeltje staat er ook bij, kijk maar
naar je naam en plaatje. Op tafel staat al wat klaar, daar mag je fijn mee spelen.
Zeg maar dag tegen mama en papa, straks komen ze jou weer ophalen.
Soms staan de stoeltjes in de kring. Kom er maar gezellig bij zitten.

In de kring doe je allerlei leuke dingen. Je vertelt zelf iets, de juf leest voor, je leert
een versje of een liedje, je doet een spelletje en nog veel meer.

Daarna ga je spelen en werken, dat doe je
in de hoeken of aan tafel. Er is een
bouwhoek, een huishoek, of een
computerhoek. Je kunt schilderen op een
verfbord of tekenen op het krijtbord. Je
kunt ook spelen met de zandtafel, die soms
een watertafel is. Er is zo veel te doen!

In de klas hangt een planbord.
Zo kun je zelf kiezen wat je wilt doen.
Soms doe je een moet-werkje. Dan ga je
bijvoorbeeld knutselen met je juf.
We maken de mooiste kunstwerken!
Sommige werkjes mag je mee naar huis
nemen.

Andere plakken we in een plakboek. Aan
het einde van het schooljaar gaat dat boek
mee naar huis.
Wat zal jij trots zijn op je plakboek.

Na het werken en spelen gaan wij samen een hapje eten en drinken. Neem jij ook
een tas mee met daarin iets te drinken en een stukje fruit? Dat wordt smullen.

Als alles op is, breng je je tas weer naar de kapstok. En dan ga je ook naar de wc.
Dat doe je helemaal zelf. Kun je al zelf je billen afvegen? Juf loopt niet met je mee,
maar helpt wel met een moeilijke knoop of riem. Denk je wel aan het handen
wassen als je klaar bent?

Als je nodig naar de WC moet, mag je gaan. Je
neemt de plasketting mee en hangt die aan de deur
van de WC.
Alleen als we in de kring zitten kun je niet naar de WC.
Dan moet je leren je plas op te houden.

Op school kun je fijn gymmen in de gymzaal.
Hier kun je lekker springen, klimmen en
klauteren. We doen hier ook allerlei leuke
spelletjes, zoals tikkertje. Ga maar snel
rennen, anders word je getikt, spannend
hoor.
Gymmen doe je in je hemd en onderbroek.
Kun jij je al zelf aan- en uitkleden? Goed zo.
En je doet ook zelf je gymschoenen aan. Jouw gymschoenen bewaren we in een
bak op de gang. Zo kunnen we ze voor de dag halen wanneer we maar willen.

Iedere dag ga je lekker buitenspelen. Er zijn
allemaal leuke speeltoestellen op de
speelplaats. Je kunt er klimmen, duikelen of
schommelen. Met mooi weer mag je in de
zandbak, kastelen bouwen of taartjes
bakken. Ook haalt juf spullen uit de schuur,
zoals fietsen, karren en stepjes. Nu kun je fijn
samen spelen met je vriendjes!

Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Eerst mag je een paar
keer bij ons in de groep komen kijken. De dag na je verjaardag mag je echt
beginnen. Leuk hoor!
Dag!

Beste ouders,
Even een aantal aandachtspunten:
Kijkochtend
Voordat uw kind start zijn er vier kijkochtenden om een keertje mee te draaien.
Uw kind krijgt via de post een uitnodiging voor deze kijkochtenden.
Wegbrengen en ophalen van uw kind
Om vijf voor half 9 gaat de bel en mag u uw kind in de klas brengen. Als u uw kind
na schooltijd weer op komt halen, kunt u achter het hek van de speelplaats blijven
wachten. Uw kind zoekt u dan zelf op. Een tip is om altijd op dezelfde plaats te
gaan staan. Dit is voor de kinderen en de leerkracht voorspelbaar en prettig.
De schooltijden:
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag 8.30-12.15 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Eten en drinken:
Wilt u uw kind bij voorkeur fruit meegeven? Liever geen snoep of chocolade.
Drinken het liefst in een goed afsluitbare beker. Pakjes geven zoveel afval.
Gymmen:
Wij gymmen vooral op de dinsdag en de donderdag. Het is prettig als uw kind dan
makkelijke kleren aan heeft. U dient zelf voor gymschoenen te zorgen, het liefst
zonder veters, maar met elastiek of klittenband, zodat uw kind de gymschoenen
zelf aan kan doen.

Zelfstandigheid:
Op school moet uw kind zoveel mogelijk zelf doen:
- zelf de jas aan en uit doen, de leerkracht helpt wel met de rits of knopen
- zelf aan-en uitkleden, ook kleren die binnenste buiten zitten weer recht trekken
- zelf gymschoenen aan en uit doen
- zelf naar de WC gaan en de billen afvegen
- zelf speelgoed en materiaal opruimen
Misschien kunt u nog even extra oefenen als uw kind hier moeite mee heeft.
Verjaardag:
Wanneer uw kind vier wordt kan hij/zij de verjaardag gezellig thuis of op de
peuterspeelzaal vieren. De vierde verjaardag wordt liever niet op school gevierd.
Veel kinderen vinden het helemaal niet leuk om direct in het middelpunt van de
belangstelling te staan als ze net op school komen. De vijfde verjaardag, een
jaartje later, vieren we natuurlijk wel!

Foto’s en films:
In de klas mogen foto’s gemaakt worden, bijvoorbeeld van een verjaardag. Filmen
mag echter niet, in verband met de privacy van de klasgenootjes.
Met vriendelijke groeten, het team
Basisschool de Rietslenke
Nicolaas Beetsstraat 6
7448 TL Nijverdal
0548 612045

