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Welkom
Je bent nu al bijna vier jaar.
Wij vinden het heel gezellig dat je
binnenkort bij ons in de klas komt.
Je mag eerst nog een paar keer op visite komen, om te
oefenen en om te wennen.
Je krijgt een eigen plaatje zodat je kunt zien waar je de
jas aan de kapstok mag hangen, wat je moet doen op
het planbord en wie jouw maatje is.
Dit boekje laat je alvast zien wat er allemaal op school
gebeurt en hoe het er uitziet.
Kijk maar gauw mee!

De ingang
Als je bij ons op school
aankomt, ga je eerst
door de blauwe poort
en loop je over het
grote schoolplein naar
de blauwe deur.
Daar is jouw ingang.
Is het lampje boven de deur rood? Dan mag je niet
naar binnen. Wanneer het groene lampje brandt, mag
je binnen komen.

Kom maar gauw verder, dan laten we
jou je nieuwe school zien.

Jouw klas
Als je op school komt,
hang je je jas bij jouw
plaatje aan de kapstok.
De koeltas zet je er
boven op.
Dan loop je de klas in en
zet je je beker en
fruitbakje in de kast.

Daarna kies je iets uit de
groene kast om mee te
spelen tijdens de inloop.

Als de bel gaat is het tijd om degene die jou brengt
gedag te zeggen, want de juf wil graag aan de slag
samen met jou en alle kinderen in jouw groep.
De juf vertelt je ook welke tafelplek voor jou is.
Elk tafelgroepje heeft een andere kleur.

Grote kring
We zitten vaak in de kring. In de grote kring vertellen
we dingen aan elkaar, luisteren we naar verhalen,
leren we de dagen van de week, zingen we een liedje
of leren we een versje.

Wat je allemaal gaat doen kun je zien aan de
dagritmekaarten. De plaatjes laten je zien hoe de dag
eruit ziet. Bijvoorbeeld of je in de kring gaat zitten,
wanneer je naar buiten gaat, wanneer je gaat eten en
drinken, wanneer je gaat werken en wanneer je weer
naar huis mag.

Kleine kring
Soms blijf je met een paar
kinderen in een kring zitten,
dat noemen we de kleine
kring.

In de kleine kring praat je samen met de juf over een
praatplaat of leer je tellen, rekenen of nieuwe letters
en woordjes.
Een symbool geeft aan
dat je de juf dan niet mag
storen.

Planbord
Op het planbord staat wat je
allemaal kunt kiezen.
Boven aan het planbord staan
de ‘taakwerkjes’ die je moet
doen en daaronder de werkjes
die je zelf mag kiezen.
Telkens mag een ander groepje beginnen met
kiezen. De juf zal jou precies vertellen hoe het
planbord werkt.

Naast het planbord zie je op
het bord het ‘maatjesbord’.
Hier zie je welk kind jouw
maatje is.
Met jouw maatje sta je in de
rij, je kunt je maatje om hulp
vragen of samen een opdracht
doen.
Hoeken
Je mag heel vaak in de verschillende hoeken spelen.
Sommige hoeken zijn in de hal.
We hebben een bouwhoek, leeshoek, computerhoek,
huishoek, verfhoek en een speelhuis. Dat speelhuis ziet
er iedere keer weer anders uit.

Buitenspelen
We spelen vaak buiten.
Er zijn een heleboel dingen om
mee te spelen. Er zijn fietsen,
steppen of karren.
Je kunt zelfs tanken met je fiets of
kar bij de benzinepomp naast de
blauwe deur.
Maar je kunt natuurlijk ook
heerlijk in de zandbak spelen,
schommelen of van de glijbaan
afroetsjen.

Als het regent bewegen
we in het speellokaal.

Eten en drinken
In de kleine pauze gaan we eten en drinken. Je beker
en je fruitbakje heb je al tijdens de inloop in de kast
gezet.
Zorg dat je een gezonde hap, zoals een appel of een
peer en een beker drinken meeneemt. Op je beker en
fruitbakje staat duidelijk je naam.
Eten en drinken doen we
aan onze tafel en we zorgen
ervoor dat we niet knoeien
en alles weer netjes terugzetten als we klaar zijn.

Om 12.00 uur pakken we onze
lunchtas met drinken en brood en
gaan we samen eten.

De groene kast
Na het eten en
drinken mag je een
klein werkje uit de
groene kast kiezen.
Eén keer in de twee weken liggen er nieuwe
materialen in de groene kast.
De rode kast
In de rode kast staat alles
wat je nodig hebt voor de
taakwerkjes.
Er hangt een plaatje bij van het taakwerkje.
Je ziet dan precies wat je nodig hebt om aan het werk
te gaan. De materialen mag je zelf pakken,
schoonmaken en natuurlijk ook weer opruimen.

Als je moet plassen…
Als je merkt dat je moet plassen, dan
draai je in de klas de plaatjes om die
bij de deur hangen.
De jongens draaien het jongetje om
en de meisjes het meisje.

Dan weet de juf dat er iemand naar de
wc is. Er mogen niet meer dan twee
kinderen tegelijk naar de wc.

En als je klaar bent, was je natuurlijk
eerst je handen met zeep en spoel je
ze daarna af met water.

Gym
We gymmen in het speellokaal.
Daarvoor heb je gymschoentjes
nodig zonder veters die op school
blijven. Ze liggen in een speciale
gymschoenenkast.

Als we gymmen doen we
spelletjes, klimmen op
toestellen en dansen en
bewegen op muziek.

Een hele fijne tijd
bij ons op school!

