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Hendrik Ido Ambacht, 4 september 2018
Beste ouders,

Uw kind is inmiddels alweer 1 week naar school geweest. Misschien heeft u al allerlei verhalen
gehoord over wat we hebben gedaan en hoe het is geweest. We hopen dat uw kind weer
snel gewend is en het naar zijn of haar zin heeft op school.
Het is goed om op de hoogte zijn van de regels en gewoontes in de groep. Dan weet u waar
uw kind het over heeft als hij of zij iets ter sprake brengt.
Regels en gewoonten in de klas:
Binnenkomst



Om 8:20 uur mag uw kind de klas binnen komen en gaan zitten
in de kring. Eerst hangen we onze jas aan de kapstok en doen
we onze tas in de tassenbak. Soms hangt er een briefje bij de
kapstok dat uw kind zijn/haar jas mag aanhouden in de klas.
Het zou fijn zijn als de jas voorzien is van een lusje. Om te voorkomen dat
spijkerjasjes kwijt raken, is het handig als er een naam in staat. Het gebeurt nog
wel eens dat een kind de verkeerde spijkerjas meeneemt, want ze lijken soms
zo op elkaar.





Bijbelonderwijs en
zending








Naar het toilet




Natuurlijk is er ook even tijd om het werk wat uw kind gemaakt
heeft te bekijken. Het is de bedoeling dat u daarna zo snel
mogelijk weg gaat, ook als het afscheid moeilijk is voor uw
kind. Het is even vervelend, maar vaak is het verdriet snel over.
Om 8:30 uur gaat de deur dicht. We stellen het erg op prijs dat
u uw kind op tijd brengt. Dan kunnen we ook op tijd beginnen.
Op maandag leren we een psalm of tekst. Het is niet nodig dat
uw kind de psalm van te voren al kent. Wel vinden we het
belangrijk dat de psalm thuis herhaald wordt.
Welke psalm of tekst er aangeleerd wordt kunt u vinden op het
Bijbelrooster, of op de schoolkalender.
Op maandag mag uw kind zendingsgeld meenemen. Op tafel
staat daar een doosje voor klaar. Het zendingsgeld is bestemd
voor een adoptiekindje Hector Eli (van de stichting Woord en
Daad).
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er een verhaal
uit de Bijbel verteld. Dit gebeurt aan de hand van het rooster
wat u nog zult ontvangen. Op vrijdag vindt er een verwerking
plaats over de verhalen die in de loop van de week verteld
zijn. Dit kan zijn in de vorm van een lied, het maken van een
tekening of kleurplaat of een gesprek.
Na het plassen trekken we door en moeten we onze handen
wassen. Wilt u dit uw kind ook thuis aanleren?
Het gebeurt wel eens dat een kind een ongelukje heeft met
het naar de wc gaan. We plagen er elkaar niet mee, want het
is heel vervelend. Bovendien gebeurt het iedereen wel eens
een keer. De juf heeft schone kleren en samen trekken we
schone kleren aan. Wilt u de geleende kleren weer zo snel mogelijk

wassen en terug geven?

Omgang met elkaar
en materialen

Om in de kring of tijdens het werken en spelen een plezierige omgang
met elkaar te bevorderen, hebben we onder andere de volgende
regels:








Er is er één die praat, zodat alles beter gaat (we leren hierbij
onze vinger op te steken en te wachten tot we een beurt
krijgen van de juf)
Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op
Netjes in de rij hoort erbij
Eerst even vragen of ik het mag lenen voor ik het mee kan
nemen.
Als ik zeg: ‘Stop’ dan houd je er mee op.
‘Ik geef papa of mama een kroel daarna zit ik rustig op mijn
stoel’
Eten en drinken doen we op onze stoel anders wordt het een
knoeiboel

Regelmatig wordt er een regel aangeboden of herhaald. We hangen
een plaat op die bij de regel past en hebben er een gesprekje over.
Ook wordt er aandacht besteed aan de schoolregels die schoolbreed
worden behandeld.
Spelen in het
speellokaal

Minimaal 1 keer per week gaan we naar het speellokaal. Dat gebeurt
meestal op donderdagmorgen maar met koud en regenachtig weer
zijn we er vaker te vinden.


Warme en strakke kleding doen we uit en hangen we op onze
stoel. Het zou fijn zijn als u uw kind stimuleert om zich zelf aan
en uit te kleden.



In de gymzaal hebben we onze gymschoenen aan. Wilt u uw
kind gymschoenen meegeven in een voor uw kind
herkenbaar tasje waar de naam op staat? (het liefst geen
gymschoenen met veters)

Halverwege de morgen gaan we eten en drinken.
Eten en drinken

Speelgoed



We halen de tassenbak en pakken om de beurt onze tas eruit.
Deze leggen we onder onze stoel. Na het eet – en –drinkliedje
gaan we eerst drinken en dan eten. We blijven hierbij zoveel
mogelijk op onze stoel. De kinderen worden gestimuleerd hun
pakje en koekje zelf open te maken. Er ligt hiervoor een
schaar op de tafel.



Het eten van chips en snoep zien we liever niet. Een koekje of
wat fruit is veel gezonder.



Op vrijdag is het fruitdag. We nemen op deze dag fruit mee
voor bij ons drinken.



Kinderen willen vaak iets mee nemen om te laten zien in de
kring. Omdat dit soms wel erg vaak gebeurt en dus veel tijd in

beslag neemt, hebben we er de volgende afspraak over
gemaakt: iets meenemen wat bij het thema past, mag.
Andere dingen laten we thuis. (We maken een uitzondering voor
kinderen waarbij we het vertellen willen stimuleren. Bij kinderen die nog niet
goed durven vertellen of die moeite hebben met het onthouden van een
gebeurtenis, helpt het soms als ze iets mogen meenemen waarover ze willen
vertellen. Mocht dit van toepassing zijn, dan zal de leerkracht hierover een
afspraak met u maken.)



Iedere laatste vrijdag van de maand is het speelgoedmorgen.
(tip: schrijf het op de kalender) Dan mogen we ons eigen
speelgoed meenemen en er mee spelen. Let u er wel op dat het
geschikt speelgoed is om mee op school te spelen. Er kunnen wel eens wat
onderdelen kwijt raken of kapot gaan.

Cadeautjes

Op school maken we cadeautjes voor onze jarige papa en mama! .
Ook voor papa, mama, opa, of oma die in het ziekenhuis ligt mogen
we iets maken.


Wilt u zo snel mogelijk de verjaardagen op de kalender
schrijven. Deze kalender hangt aan de deur van de klas.

Verjaardag vieren

Op school vieren wij de verjaardag van uw kind. De jarige mag deze
dag trakteren en de klassenrond. Omdat het voor de jarige en de klas
best spannend is om een verjaardag te vieren doen we dit zonder
ouders. Wanneer u graag foto’s van het feest wilt hebben kunt u uw
fototoestel aan de juf geven.

Leerkrachten

Op maandag, tot en met donderdag staat Juf Kroon voor de groep.
Op vrijdag staat Juf Terlouw voor de groep.

Om niet te vergeten:
Maandag
Woensdag
Vrijdag
verjaardagskalender

Zendingsgeld meegeven
Naar het speellokaal
Gymschoenen in voor uw kind herkenbaar tasje, van naam voorzien
meegeven
Iedere laatste vrijdag van de maand is het speelgoedmorgen
Fruit dag
Data van verjaardagen papa en mama invullen op de kalender

We vinden goede communicatie met u als ouders belangrijk. Mocht u nog vragen hebben
over de regels en gewoontes in de klas, dan kunt u daarover de juf aanspreken. Wilt u iets
bespreken over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind, of over bepaalde zorgen die u
zich maakt, dan vinden we het fijn om dat niet voor, maar na schooltijd te doen. Dan
hebben we alle tijd en aandacht om te praten.
Een hartelijke groet,
Juf Terlouw en Juf Kroon

