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Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons in de klas komt.
Voordat je bij ons in klas komt mag je eerst nog komen wennen! Jouw wenochtenden* zijn:

Hallo __________________

__________________________________

Je bent nu al vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Dit boekje gaat over onze school, dan
weet je vast een beetje wat er allemaal op school gebeurt. Kijk maar gauw verder!

__________________________________
__________________________________
*data zijn in overleg te ruilen
Jouw eerste “echte” schooldag is op:

____________________
Groetjes van jouw juffen!!!

Dit is de deur van onze school,
kom maar gauw binnen!

Email juffen:
paulienvandijk@vvgo.nl
daphneboth@vvgo.nl
mirjam.koelewijn@live.nl

Tot gauw!!
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Bij mooi weer gaan we naar buiten.
Er zijn allemaal leuke dingen op de speelplaats,
zoals fietsen en karren. Ook kun je lekker
klimmen in het rek of in de zandbak spelen.
En daarna is het tijd om op te ruimen, dit doen
wij gezellig samen! Want om 12:00 uur ga je
weer naar huis. ’s Middags is er school van 13.00
uur tot 15.15 uur.
De deur is dan open om 12.50 uur.
Op woensdag ben je om 12:00 uur uit school.
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag ben je altijd vrij!

Zo zie je, we doen allemaal leuke dingen op school.
Als jij vier bent mag je elke dag met ons meedoen!
Jij komt toch ook gezellig met ons spelen?

Eerst kom je binnen in onze gang. Natuurlijk mag je papa of
mama mee naar binnen. Op de kapstok heeft je jas een eigen
plekje met je naam en je plaatje.

Jouw juffen zijn juf Paulien, juf Daphne en juf Both.
Juf Paulien werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag, dinsdag en
donderdag is juf Daphne ook op school.
Juf Mirjam werkt op vrijdagmorgen.

We beginnen ’s morgens met open
inloop vanaf 8.20 uur. Je mag een
spelletje uit de kast gaan doen of de juf kiest voor jou een
gekozen
activiteit. Je mama of papa kan dan gelijk zien wat je kiest en
waarmee je gaat spelen.

Dit is onze klas. In de klas staan alle stoelen
aan de tafel of in de kring. Jouw stoeltje staat
er ook bij. Kom er maar gezellig bij zitten.

5

2

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.

In de klas zingen wij ook graag
liedjes. Alle liedjes die juf je leert,
krijgen je ouders via de mail toegestuurd.
Soms zijn het vrolijke liedjes en
soms zijn het liedjes van de Bijbel.

Na het werken en spelen gaan wij samen
een hapje eten en drinken. Neem jij ook een
tas mee met daarin iets te drinken en een
koek óf een stukje fruit? Liever geen snoep
of chocolade. Op maandag hebben we een
speciale fruitdag.

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

Knutselen doen wij aan tafel,
We maken de mooiste kunstwerken!
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 schoentjes voor jou
kopen en je naam erin schrijven. Het liefst zonder veters, maar met elastiek of klittenband.
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