Wat moet u nog meer weten?









Wanneer de leerlingen naar de wc
gaan, hangen ze de ’plaspas’ om.
Uw kind moet zelf zijn/haar billen af
kunnen vegen. Wanneer uw kind een
ongelukje heeft gehad helpen we
vanzelfsprekend. Uw kind krijgt
droge kleding aan, maar wordt niet
gewassen.
Wij hebben op school reservekleding
beschikbaar voor ongelukjes. Geeft u
in het geval van een ongelukje de
reservekleding t.z.t. even weer mee
terug naar school?
Meer informatie staat in de schoolgids die u op school kunt verkrijgen.
Voor verdere vragen en/of informatie
kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.
Op de website van onze school staat
tevens veel informatie. Daar zijn de
nieuwsbrieven na te lezen maar u kunt
op de groepspagina’s ook foto’s bekijken van activiteiten binnen de groep.
Juf Marijke en juf Esther
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Mijn kind gaat
naar de
basisschool

Beste ouders van nieuwe leerlingen in
groep 1,
Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar
de basisschool. Dat is voor uw kind best
spannend, maar ook voor u. Wanneer u
goed voorbereid bent op de eerste schooldag dan geeft dat uw kind ook vertrouwen.
Daarom heeft de Gavelander deze folder
voor u gemaakt.
Om vast wat te wennen mogen nieuwe
kinderen een aantal keer voor hun eerste
schooldag op visite komen. Deze ochtenden
kunt u inplannen met Jolanda Lap.
De kleuters mogen ‘s ochtends vanaf 8.20
uur en ‘s middags vanaf 13.05 uur in de klas
komen. Op maandag en dinsdag starten we
in de kring. Op donderdag en vrijdag mogen
de kinderen in de klas kiezen in welke hoek
ze spelen. Op woensdagmorgen beginnen
we met het werken met ontwikkelingsmateriaal. U mag tot 9.00 uur gezellig in de klas
blijven om samen met uw kind hieraan te
werken.
Voordat de kinderen de klas in komen,
mogen ze hun jas aan de kapstok hangen
bij het haakje met hun naam. De jas dient in
de luizencape opgehangen te worden waar
u wellicht even bij moet helpen.
Op het aanrecht in de klas staat een tweetal
bakken waar het hapje voor tussendoor en
de bekers/pakjes in mogen worden gezet.
De tas wordt vervolgens op de kapstok
gehangen. Rond 10.15 uur eten we in de
kring ons ‘hapje tussendoor’. We zien
het liefst gezonde tussendoortjes die
niet al te veel tijd vergen om op te eten.
De eerste bel luidt om 8.25 uur. Op 8.30 uur
klinkt de bel nogmaals en gaan de
ouders weg. Bij het raam mag natuurlijk
altijd worden gezwaaid.

Bij mooi weer spelen we buiten.
Op maandag en donderdagochtend
gymmen we. Hiervoor heeft elk kind
gymschoenen op school. We zien graag
dat de gymschoenen voorzien zijn van
naam en een klittenbandsluiting.
De kinderen moeten zichzelf aan en uit
kunnen kleden, dus trek uw kind op deze
dagen makkelijke kleding aan.
Wanneer de school uit gaat (12.00/12.30
uur) brengen wij de kinderen naar het
plein waar de ouders staan te wachten.
Vanaf het moment dat zij (of de oppas)
het kind van ons overnemen, zijn zij
verantwoordelijk voor het kind.
Maandelijks komt er een nieuwsbrief uit
die u per mail ontvangt. Hierin kan u
lezen waar we op dat moment mee bezig
zijn in de klas.
In de klas staat een lettertafel. Hierop
mogen kinderen hun spulletjes van thuis
meenemen die met de letter van die
week beginnen. Wanneer we bijvoorbeeld de letter ‘m’ behandelen mogen
alle spulletjes van thuis die beginnen
met de letter ‘m’ meegenomen worden
naar school. Wanneer we een andere
letter gaan behandelen, mogen de
leerlingen de spulletjes weer meenemen
naar huis.
Op de gang staat nog een thematafel
waar we materiaal verzamelen passend
bij het Schatkistthema.
Wij werken gemiddeld 4 weken met een
thema.
Bij ons op school maken we veel gebruik
van een kringopstelling, alle kinderen
hebben een vast plekje in de kring.

