Beste ouder(s) / verzorger(s),
Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar
de basisschool. We beseffen dat er dan veel
op u en uw kind afkomt. We proberen door
middel van deze brochure een aantal
praktische zaken op een rijtje te zetten.
Hopelijk geeft het een antwoord op de eerste
vragen.

Voor sommige kinderen is het goed dat zij in
eerste instantie alleen de ochtenden naar
school gaan. U kunt hierover afspraken maken
met de leerkracht van uw kind.

Aanpassingen jongste kleuters

De start van de ochtend en de middag

Pauze

Een vierjarig kind krijgt in de eerste weken
veel nieuwe indrukken te verwerken. Elk kind
zal daar op zijn/haar eigen manier mee
omgaan.

Om 8.25 uur gaat de deur open. Iedereen
loopt naar binnen.

Omstreeks 10.15 uur gaan we met de kleuters
eten en drinken.
Dit doen we gezamenlijk in de klas.

Een paar voorbeelden:
Het kind past zich snel aan. Is misschien
alleen wat sneller moe ’s avonds.
Het kind kan op school erg rustig zijn en
alles stil in zich opnemen. Thuis is hij/zij
erg beweeglijk.
Het kind doet op school aan alles heel
intensief mee. Is thuis dan erg moe en
speelt niet of nauwelijks meer.
Het kind past zich in eerste instantie erg
snel aan, maar krijgt later een terugval.
Dit kan zich uiten in huilbuien,
bedplassen, (over)vermoeidheid, niet
meer naar school willen e.d..
In het begin moet u niet te veel verhalen
verwachten van uw kind. De overgang van
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de
basisschool is erg groot (aantal kinderen in de
groep, het aantal uren per week, de
activiteiten etc.).
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Wij vinden het wel heel belangrijk dat er
regelmaat en structuur zit in de aanwezigheid
van een leerling.

In eerste instantie vinden wij het fijn dat u uw
kind tot in de klas brengt. Zodra de tijd daar
rijp voor is, kunt u afscheid nemen op de gang
en in de volgende fase kunt u misschien al
afscheid nemen bij de deur of bij het hek.
Wij geven met opzet hier geen leeftijd aan
voor iedere fase, omdat ieder kind zich op
zijn/haar manier ontwikkelt.

Als het kind eraan toe is, vragen we om uw
kind ’s middags alleen naar binnen te laten
gaan. Wilt u de leerkracht spreken, dan zou
het fijn zijn als u een afspraak maakt na
schooltijd. Voor de leerkracht is het plezierig
om de aandacht voor de kinderen te hebben
bij de start van de ochtend of de middag.

Ieder kind mag dan het van thuis
meegenomen pauzehapje of drankje nuttigen.
U kunt een stukje fruit meegeven of iet anders
“gezonds”. Geen koek, snoep en andere
zoetigheid.
Om de grote berg afval tegen te gaan zijn wij
er voorstander van om het drinken mee te
geven in een plastic beker.

Wij vinden het prettig als u zoveel mogelijk
meehelpt bij de ontwikkeling van dit stukje
zelfstandig worden.

Gymnastiek

Om 8.30 uur willen we graag met de les gaan
beginnen. Om 12.00 uur gaan de kinderen
naar huis, of worden door de overblijfmoeder
opgehaald voor het overblijven.

Van thuis neemt de leerling gymschoenen
mee (voorzien van naam) met een witte /
lichte zool. Het zou fijn zijn als u kiest voor
gymschoenen die uw kind zelf aan kan
trekken (elastiek of klittenbandsluiting).

Omstreeks 13.10 uur staat de deur dan weer
open en mogen de kleuters alvast naar binnen
lopen. Om 13.15 uur starten we met de les.

Op donderdag gymmen ze in meegebrachte
sportkleding.
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Zelfstandigheid

Verdere informatie

We vinden het belangrijk dat u uw kind zoveel
mogelijk zelfstandig laat worden.
Dit houdt bijvoorbeeld de volgende dingen in:

Deze brochure is erg beknopt gehouden. In
het begin van ieder schooljaar wordt er een
informatie / kennismakingsavond gehouden
voor alle ouders van alle groepen.

Zelf
Zelf
Zelf
Zelf
Zelf
Zelf

de jas aan en uit doen
de jas ophangen
de tas dragen
de klas inkomen
aan- en uitkleden voor de gymles
de billen afvegen

BROCHURE VOOR OUDERS
VAN JONGSTE KLEUTERS

Tijdens deze avond kunt u kennis maken met
de leerkracht van uw kind en met alle
materialen.

Bij de laatste opmerking geldt dat de
leerkracht de klas uit moet lopen om één
leerling te helpen op een niet gepland
moment. U kunt zich vast voorstellen dat dit
tot gevaarlijke / onoverzichtelijke situaties kan
leiden. Als een kind niet zindelijk is, bent u
verplicht ons dit mee te delen. Er zullen dan in
overleg afspraken gemaakt moeten worden.

In onze schoolgids en op de internetpagina
van school (http://www.dwsvelddriel.nl) kunt
u nog veel meer informatie over onze school
vinden.
Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met
de leerkracht van uw kind wanneer er nog
vragen of onduidelijkheden zijn.

R.K.B.S.
Deken Wehmeijerschool

Wij wensen u en uw kind veel plezier toe bij
ons op de Deken Wehmeijerschool.

Voorwerpen meenemen
Als een kleuter graag iets wil laten zien omdat
er een verhaal bij hoort, dan willen we het
’s morgens hiervan meenemen juist
stimuleren.
Een heel bijzondere schelp, een zelfgemaakte
raket, een prachtig gekleurd blad, een
steentje met een gouden schittering; voor
kleuters zijn het waardevolle dingen, waarvan
het geweldig is om dit mee te nemen naar
school, zodat het iedereen kan bekijken.

© 2005
R.K.B.S.

Boeken voor kleuters
In de bibliotheek en de boekhandel zijn legio
boeken te vinden die leuk zijn om aan kleuters
voor te lezen om hun ontwikkeling te
stimuleren.
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Deken Wehmeijerschool

Voorstraat 126, 5334 JW Velddriel,

Voorstraat 126
5334 JW Velddriel, Nederland
Tel. 0418-631374
Fax 0418-634959

Tel: 0418-631374, Fax: 0418-634959,
dwsvelddriel@xs4all.nl
http://www.dwsvelddriel.nl
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