Hallo ___________________________________________
Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons op school. Nu mag je een paar keer bij
ons komen kijken. Dit boekje gaat over onze school, dan weet je alvast een beetje wat er
allemaal op school gebeurt. Kijk maar gauw verder.

Elke dag begint de school om 8.30 en eindigt om 14.00 uur.
Dit is de deur van onze school.
Kom maar gauw binnen!

Op de kapstok heeft je jas een eigen plekje.
Dit zie je aan het kleurtje van de kapstok.
Je rugzak zet je boven op de plank.
Voor de klas staan twee manden. Daar kun je
je 10 uurtje en je lunchpakketje in doen.
Daarna kun je mama of papa een kusje geven
en ga je zelf de klas is.
Je juf staat al bij de deur op je te wachten.

Jouw juf(fen) heet/heten ____________________en ___________________
Zie je haar al? Kom maar snel naar binnen.

Dit is onze klas. In de klas staan alle stoelen in de kring.
Zoek een plekje en kom er gezellig bij zitten.
Vaak liggen er boekjes op de tafel die je kunt gaan lezen.
Als de stoelen bij de tafels staan ga je een werkje doen. Je papa of mama mag dan nog
even mee de klas in. Je kan dan laten zien wat je al kan!

In de kring doen we allerlei gezellige dingen.
Wij vertellen zelf iets, de juf leest voor, we leren een versje of een liedje en nog veel
meer leuke dingen.

Na de kring gaan we spelen en werken in
de klas.
Spelen doen we in de hoeken of aan tafel.
Wij hebben een huishoek, een bouwhoek,
een leeshoek en nog veel meer…

Je kunt schilderen op een verfbord of tekenen
op het krijtbord.
Dan kun je ook nog spelen met de zandtafel
die soms ook watertafel is. Knutselen doen
wij aan tafel, we maken mooie kunstwerken.

In de klas zingen wij ook graag liedjes. Dit is altijd erg gezellig.
Wij hebben een koffer vol met muziekinstrumentjes.

Wij zijn een gezonde school. Dat betekent dat alle kinderen elke dag fruit/groente
meenemen voor het 10-uurtje.
Het liefst hebben wij daarom twee bakjes en twee bekers met je naam er op.
Als je bij ons op school komt krijg je een waterbeker met je naam erop. Hiermee kun je
lekker, koel water drinken. Op school zijn hiervoor hele mooie watertaps.

Wij zijn nu aan het gymmen in de gymzaal. Hier
kunnen we lekker rennen, klimmen en klauteren. We doen
hier ook allerlei leuke spelletjes, zoals tikkertje, en nog
veel meer.
Misschien kan papa of mama vast een sportbroekje voor je
kopen en gymschoenen, het liefst zonder veters, maar met
elastiek of klittenband.
In elke klas staat een zwarte bak waar alle gymtassen in
liggen, zodat we kunnen gymmen wanneer we willen.

Elke dag gaan wij buiten spelen met de fietsen, de karren, stepjes, schepjes en
emmertjes.
Ook hebben we als sportieve school een buitenspeel project dan gaan we met de klas
een maand lang, buiten een spel spelen.
De kinderen mogen dan iets meenemen wat met het spel te maken heeft.

Wij doen allemaal leuke dingen op school. Als je vier jaar bent geworden mag je elke dag
met ons meedoen.

Tot ziens op…

