
Joepie!!
Ik mag naar de basisschool



Zo ziet mijn school er uit

Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de
speelplaatsen. Eén ingang ligt aan de Gravin Annastraat. Dit is de ingang naar de
speelplaats voor de groepen 4 t/m 8. De andere ingang ligt aan de Mussenberg.
Dit is de ingang naar de speelplaats voor de groepen 1 t/m 3. Via deze
speelplaats kom je naar binnen als de school begint en mogen jouw papa of
mama je ook weer ophalen na school.

Dit is een foto van de ingang van de school voor de groepen 1-3:

Jouw nieuwe school heeft één groep 1 en 3 groepen 2-3. Na de Kerst komt er
nog een groep 1 bij.
Op de volgende foto zie je één van de groepen.

In de buurt van jouw klas ligt de speelzaal. Hier ga je gymmen met je groep. De
leerkrachten zetten dan vaak iets klaar waar je op kunt klimmen en klauteren,
maar ook doen we hier spelletjes en dansen we met elkaar. Hieronder zie je een
foto van de speelzaal. Vanaf groep 3 gaan we naar de grote sporthal in Horn.
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Als je doorloopt, kom je langs een paar andere lokalen waar de groepen 2-3
zitten. Daarna kom je uit in een grote hal. In deze hal wordt er bijvoorbeeld
Sinterklaas en Carnaval gevierd.

Informatie over de klas is te vinden op Isy (de inlogcodes ontvangen papa en/of
mama in de laatste week van de zomervakantie). Hier komt ook belangrijk
nieuws op als je bijvoorbeeld iets mee moet nemen naar school of er komt
informatie over een nieuw thema. Op Isy worden ook vaak foto’s geplaatst
van jouw klas. Voor papa en mama dus belangrijk om hier geregeld op te
kijken. Bij gescheiden ouders is het belangrijk dat beide ouders een
eigen account aanvragen. Isy wordt namelijk ook gebruikt bij het
kunnen inschrijven voor oudergesprekken.

Daarna kun je nog verder doorlopen en kom je bij nog meer klassen uit. Hoe
verder je doorloopt hoe ouder de kinderen worden.
Onze school heeft twee speelplaatsen, één speelplaats voor de groepen 4 t/m 8
en één speelplaats speciaal voor de kinderen uit groep 1 t/m 3. Dit is dus ook de
speelplaats waar jij gaat spelen. Op deze speelplaats spelen ook af en toe de
peuters van Hoera.

Op de speelplaats van de groepen 4 t/m 8 staat nog een gebouw. In dat gebouw
zitten de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang.
Ook hier kunnen jouw papa en mama meer over lezen op onze site.

Nu weet je een beetje hoe onze school eruit ziet en wat er allemaal op school is.
We zullen verder in dit boekje iets vertellen over de activiteiten die overdag
plaatsvinden.
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Activiteiten overdag

Op school komen
Als je op school komt gaat om 8.20uur de poort open. Je mag dan samen met je
papa of mama het schoolplein op en afscheid nemen. Papa en mama gaan dan
naar huis en jij mag naar je eigen klas lopen. Om 08.25uur gaat de eerste bel.
Het is belangrijk om dan binnen te zijn, zodat om 8.30uur iedereen klaar zit om
te starten.
Als je voor het eerst naar school komt, mogen papa en mama de eerste week
nog mee naar binnen lopen. Daarna mag je proberen om zelf naar binnen te
gaan, zodat je ook goed kunt leren om alle dingen zelf te doen.

Op maandag tot en met donderdag is de school uit om 14.00 uur.
Behalve op vrijdag, dan is de school om 12.00 uur afgelopen voor groep 2 en
groep 1 heeft op vrijdag vrij.
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Als je binnen bent, hangen er bij je klas kapstokken. Je zoekt even een vrije
kapstok waar je je jas op kunt hangen.

In de klas staan heel veel stoelen, zodat alle kinderen kunnen gaan zitten. De
grote stoel is voor de juffrouw/meester. Je krijgt een eigen vaste plaats in de
kring. Er zijn ook tafels en kasten met leuke spelletjes en materialen. Je ziet ook
potloden, scharen en plakspullen. Er zijn ook verschillende hoeken waarin je
lekker kunt bouwen, spelen, knutselen of schrijven. Soms maken de juffen een
speciale hoek die past bij een thema.
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Weet je wat we allemaal doen?
Op school doe je een heleboel leuke dingen. In de kring vertellen we elkaar
mooie verhalen of de juffrouw of meester leest een spannend boek voor. In onze
groep wordt heel veel gebruik gemaakt van mooie prentenboeken. Soms doe je
een spelletje of legt de juffrouw of meester uit wat we gaan doen tijdens de
werkles.

Aan de dagritmekaarten kun je zien wat we die ochtend of middag allemaal gaan
doen.

Ook wordt er gewerkt aan een tafel of op de grond. Sommige kinderen kunnen
dan in een hoek spelen. De juffrouw of meester heeft allerlei werkjes bedacht,
maar je kunt ook materiaal uit de kast pakken. In de klas zijn puzzels, hamertje
tik, spelletjes, kralenplanken en nog veel meer. Je doet werkjes die bij jou
passen en waar je iets van leert.

Elk kind heeft een eigen kaartje op het kiesbord, ook jij. De juffrouw of meester
gaat dit nog helemaal uitleggen.
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Als de werkles begint, is iedereen druk bezig. Natuurlijk mag je met elkaar
praten, maar dit probeer je heel zachtjes (we noemen dat een liniaalstem of
fluisterstem). Als je naar de wc moet, mag je tijdens de werkles gewoon gaan.
De afspraak is dat iedereen gaat zitten tijdens het plassen. Ook de jongens!
En na het plassen moet je altijd je handen wassen! Wanneer je 4 jaar bent, ben
je al zo groot, dat je overdag geen luier meer nodig hebt en helemaal zelf naar
de wc kunt en ook je eigen billen kunt poetsen. Knap hoor!

We eten  gezonde dingen in de pauze. Van al het harde werken krijg je natuurlijk
een beetje honger. Je mag ook drinken mee naar school nemen, het liefst in een
beker. Van al die pakjes hebben we veel te snel de prullenbak vol. Als je toch een
pakje meeneemt geeft de juffrouw of meester het lege pakje weer mee naar
huis. Je mag geen snoepjes, fastfood, chocolade of chips mee naar school
nemen. We eten altijd iets gezonds op school.

Als het droog weer is mag je buitenspelen. Er zijn karren, fietsen en steppen. In
de zomer mag je ook in de zandbak spelen.
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Soms werkt de juffrouw of meester met een apart groepje kinderen. Dan mag je
niet storen en probeer je helemaal zelfstandig te werken. Dat is al heel knap.
Je leert hoe je een ander kunt helpen. De juffrouw of meester vertelt het
duidelijk als je haar of hem niet mag storen.
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Wat ik allemaal mee moet nemen naar school

Als je ’s morgens naar school komt, neem dan in ieder geval een heleboel goede
zin mee. Het is ook heel leuk om al je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes weer te
zien. Je eet ’s morgens een gezonde pauzehap (chocolade mag niet) op school.
Dit neem je van thuis mee. Ook je beker drinken neem je van thuis mee. Je kunt
het eten en drinken het beste meenemen in een tas of rugzak met je naam erop.
Die kun je dan fijn bij je jas (met lusje!) aan de kapstok hangen.

Tussen de middag eten we weer allemaal met onze eigen juf of meester in de
eigen  klas (graag twee trommels voor beide pauzes voorzien van naam
meegeven). Tijdens dit eten mag er wel chocoladebeleg bv hagelslag op de
boterham)

Twee keer in de week gaan we gymmen in de speelzaal. Voor de gymles neem je
in de eerste week van het schooljaar gymschoenen mee naar school (geen
zwarte zool). Die schoenen bewaren we op school, dan hoef je er niet elke week
aan te denken om ze mee te nemen. De gymschoenen staan in een kastje op de
gang. Het is wel belangrijk dat papa of mama je naam erop schrijft en in de
gaten houdt of de schoenen nog niet te klein zijn. Het is handig als je je
schoenen zelf aan en uit kan doen. Ga maar vast heel goed oefenen met
strikken, maar er zijn ook gymschoenen met klittenband. Als je gaat gymmen
mag je je warme trui of vest uitdoen.
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Als je jarig bent geweest, mag je één cadeautje laten zien op school. De dag na
het Sinterklaasfeest mag je ook 1 cadeautje mee naar school nemen. Verder mag
je geen eigen speelgoed meenemen. Het zou ook jammer zijn als het kapot
gaat of als je het kwijt raakt. Er is speelgoed genoeg op school. Met Dierendag
mag je wel je lievelingsknuffel meenemen.

Bijzondere dingen

Op school vieren we een heleboel feesten. Wat dacht je van Sinterklaas,
Kerstmis en Pasen?  Maar ook de verjaardag van de juffrouw of meester is altijd
een groot feest.

Jouw eigen verjaardag is natuurlijk ook super spannend. Je krijgt dan een kroon
en je mag op een speciale stoel zitten. We zitten dan in de kring en alle kinderen
zingen liedjes, ook wordt er muziek gemaakt. Het is een heel bijzonder feest. Wij
trakteren niet op school, je mag wel een leuk cadeautje uitzoeken. Wat is het
toch fijn om jarig te zijn!

Vervanging: Soms krijg je een andere juffrouw of meester als je eigen juffrouw
of meester bijvoorbeeld ziek is. Dat is misschien even wennen, maar een andere
juffrouw of meester heeft weer andere leuke dingen. Misschien kan deze juf of
meester wel heel mooi vertellen of vrolijke liedjes zingen?

Mocht je het heel druk vinden of heel erg moe zijn op school, dan kan mama of
papa altijd met de school afspreken dat je een keertje niet komt, maar we
zouden het heel leuk vinden als je er altijd bent.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je een keertje ziek bent. Dan melden mama of
papa jou af op school. Ze kunnen dit via ISY doen of ze bellen de school voor
08.30 uur. Dan weten wij dat je niet komt. Hopelijk ben je snel weer beter!
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Tot ziens op De Mussenberg!
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