Jij wordt bijna 4 jaar.

Hoera!

Je mag dan naar school.

Je komt bij ons in de klas.

Gezellig!

Kijk maar gauw verder.

Eerst kom je binnen in het halletje bij onze klas.
De letter van jouw klas staat naast de buitendeur.
Je papa, mama of iemand anders die jou brengt, mag ook mee naar binnen.
Jouw jas heeft een eigen plekje op de kapstok.
Op dit plekje staat een plaatje.
Dit is jouw “picto”, zo noemen wij dat plaatje.
Zo kun jij zelf altijd makkelijk jouw kapstok vinden waar je zelf jouw jas
ophangt. Want dat kun jij al zelf.

Je mag fruit of groenten meenemen naar school.
Je mag dit in een zakje of bakje doen met jouw naam erop.
In het halletje staat een grote kist, daar mag je jouw bakje of zakje in leggen.

Omdat we tussen de middag ook op school blijven om te eten, heb
je een tas of rugzak nodig waar je jouw lunchbox met eten en
drinken in kunt doen. Deze tas kun je gewoon bij je jas aan de
kapstok hangen.

In de klas gaan we meteen aan het werk met een startwerkje. Op de tafels en op
de grond staan dan allerlei dingen om te doen. Je kunt dus meteen beginnen met
spelen en werken.
Als iedereen er is en we nog een tijdje doorgewerkt hebben, gaan we gezellig in
de kring zitten.

In de kring leren we een liedje of versje, leest de juffrouw voor, vertellen we
elkaar over de dag van gisteren en doen we nog veel meer leuke dingen.

We kijken in de kring natuurlijk ook welke dag het is vandaag, wat we allemaal
gaan doen en of iedereen er is.

Als je niet naar school kunt komen dan moet mama of papa dit altijd op school
doorgeven.
Als we klaar zijn in de kring, dan gaan we werken.
Dit noemen we de werkles.
Je mag dan een werkje kiezen op het kiesbord.
Hiervoor mag je een foto meebrengen als je op de eerste dag naar school komt.
De juffrouw zal dan jouw foto in een plastic hoesje doen.
Op het kiesbord hangen foto’s van werkjes die je kunt kiezen.
Jij hangt jouw foto bij een werkje dat je graag wilt doen.

Je kunt kiezen uit een puzzel, lotto, kralen rijgen, de huishoek, de bouwtafel, de
constructiehoek, plakken, knippen, kleuren, spelen met auto’s en nog veel meer
andere werkjes.

Na het werken ruimen we samen op. Dit kun je natuurlijk al goed, want thuis
moet je toch ook jouw speelgoed opruimen.
Voor de kleine pauze heb je fruit of groente meegebracht.
Dit zit in de grote kist in de hal.
De juffrouw of de kinderen die hulpje van de juffrouw zijn
delen het fruit en/of de groente uit.

We gaan nu samen eten, in de klas of bij mooi weer buiten, en rusten even uit.

We lezen een boek,

of we kijken een filmpje

en genieten van het lekkers dat we meegekregen hebben.
Als we klaar zijn met eten dan ruimen we samen op.

Dan gaan we spelen.

We kunnen buiten spelen op de speelplaats.
Daar kun je fietsen, steppen, met een kar rijden, klimmen, turnen, in de zandbak
spelen en nog veel meer.

We kunnen ook binnen spelen in de speelzaal.
Daar kun je klimmen en klauteren, een bal gooien en vangen, gymmen en
spelletjes spelen en nog veel meer.
Als we binnen spelen dan doen we in de klas onze schoenen en kousen uit.
Je kunt natuurlijk al zelf de schoenen en kousen uit en aantrekken.
Dat heb je thuis al geleerd.

Poeh, poeh. De morgen is bijna om.
Op de korte dagen (woensdag en vrijdag) is de schooldag nu voorbij. We gaan dan
nog even in de kring zitten voor een spelletje of een verhaaltje. Daarna staan de
papa’s en mama’s al klaar om ons op te halen en is het tijd om naar huis te gaan.
Als de zoemer gaat dan mag je naar huis.
Mama, papa of iemand anders die jou komt ophalen wacht buiten op je.

Op de lange dagen gaan we nu samen lunchen. We halen allemaal onze tas van de
kapstok en gaan aan tafel zitten. Daar eten we gezellig met z’n allen onze
boterhammen op Als iedereen genoeg gegeten en gedronken heeft, ruimen we
alles netjes op en gaan dan samen buiten spelen.

De middag is bijna hetzelfde als de morgen.
In de middag gaan we in de kring, we gaan werken en spelen.
We eten in de middag geen fruit/groenten.

Oh jee.
Je moet naar de wc.

Geen probleem.
Dit kun je zelf.
In de klas hangt een ketting.
Je pakt de ketting en hangt die aan de buitenkant van de wc deur.
Zo kan iedereen zien dat de wc bezet is.

Als je dorst hebt, mag je water drinken.
KOM.MIJN water is erg lekker.
Neem hiervoor van thuis een afsluitbare drinkbeker of
drinkfles mee.

Zullen we afspreken dat je geen speelgoed van thuis mee naar school brengt?!
Natuurlijk wel als je iets heel bijzonders wil laten zien.

Wij verheugen ons erop dat jij bij ons in de klas komt.

Je hebt gezien dat we veel leuke dingen doen op school.
We hopen dat je een fijne tijd zult hebben bij ons op
school.

Groetjes
van alle kinderen van jouw klas en de juffrouw.
Tot gauw!

