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Alle begin is moeilijk

Een vierjarig kind krijgt de eerste 
weken veel indrukken te verwerken.
Elk kind zal daar op zijn / haar eigen
manier mee omgaan. Een paar 
voorbeelden:
•  Uw kind past zich snel aan,  

maar is misschien ‘s avonds  
wat sneller moe. 

•  Uw kind kan op school erg 
rustig zijn en alles stil in zich 
opnemen. Thuis is hij / zij erg 
beweeglijk.

•  Uw kind doet op school aan 
alles erg intensief mee. Hij /zij is 
dan thuis moe en speelt niet of 
nauwelijks meer. 

•  Uw kind past zich in eerste  
instantie snel aan, maar krijgt 
later een terugval. Dit kan zich  
uiten in huilbuien, bedplassen,  

Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool. Voordat we echt 
beginnen, mag uw kind een paar keer komen oefenen in groep 1 en 2. Tijdens 
het intakegesprek kunt u met de leerkracht afspreken wanneer uw kind daar-
mee begint. In deze folder leest u hoe het er in de kleuterklas aan toegaat.

Welkom
op de Deken Wehmeijerschool Velddriel

 
(over)vermoeidheid, niet meer 
naar school willen, etc.

In het begin moet u niet te veel 
verhalen verwachten van uw kind. 
De overgang van peuterspeelzaal 
of kinderdagverblijf naar de basis-
school is erg groot (aantal kinderen 
in de groep, het aantal uren per 
week, de activiteiten etc.).

AB
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In de ochtend

Wanneer de eerste bel gaat, 
wachten alle kinderen achter de 
witte streep totdat de deur om 
8.25 uur open wordt gemaakt door 
een leerkracht. Iedereen loopt naar 
binnen. Uw kind krijgt een eigen 
plaatje zodat hij / zij weet waar de 
jas opgehangen mag worden en 
waar hij / zij zit. 

In het begin loopt u even met uw 
kind mee naar de klas. Zodra uw 
kind er aan toe 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. 

Korte mededelingen
Kleine mededelingen kunt u  
altijd doen voor school, maar wilt  
u de leerkracht uitgebreider  
spreken, dan is het fijn zijn als u 
een afspraak maakt na schooltijd. 
Zo heeft de leerkracht bij aanvang 
van de school alle aandacht voor 
de kinderen.

Om 8.30 uur begint de les. We 
beginnen dan met de kring. De 
kinderen vertellen iets, laten iets 

zien of we leren een liedje. Na de 
kring gaan we spelen en werken in 
een van de speelhoeken. 

Voorwerpen meenemen
Als uw kind graag iets wil laten  
zien omdat er een verhaal bij 
hoort, dan mag dat uiteraard.  
Een bijzondere schelp, een  
zelfgemaakte raket, een prachtig 
gekleurd blad, een steentje met 
een gouden schittering, een knuffel 
of een speeltje; voor kleuters zijn 
dit waardevolle dingen, waarvan 
het geweldig is om mee te kunnen 
nemen naar school, zodat iedereen 
het kan bekijken. 

Wanneer uw kind het voorwerp 
heeft laten zien in de kring, gaat 
het in de meeneembak en krijgt 
uw kind het aan het eind van de 
ochtend weer terug. Dit geldt ook 
voor vriendenboekjes.
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Eten en drinken tussendoor
Rond 10.15 uur gaan we met de 
kleuters eten en drinken. 
Dit doen we gezamenlijk in de klas. 
Ieder kind mag dan meegenomen 
fruit of een andere gezonde snack 
en een drankje nuttigen. 

Buiten spelen
Als het weer het toelaat, gaan we 
iedere dag buiten spelen. Op het 
speelplein zijn fietsen, karren en 
stepjes beschikbaar, maar uw kind 
kan ook lekker klimmen, voetballen 
of bij mooi weer in de zandbak 
spelen.

Lunch
Wij hanteren het continurooster. 
Alle kinderen eten hun zelf mee- 

gebrachte lunch op school op. 

Om 12 uur eten de kinderen  
samen met de leerkracht in de  
klas en van 12.15 uur tot 12.30 
uur is er nog even tijd voor wat 
ontspanning. We vragen u de 
broodtrommel alleen te vullen met 
datgene waarvan u vindt dat uw 
kind het op moet eten. 

De middag

‘s Middags beginnen we om  
12.30 uur weer in de kring met 
een kringactiviteit. Daarna maken 
de kinderen een werkje en gaan 
we nog even buiten spelen. 

De schooldag eindigt op alle dagen 
om 14.15 uur.

Gymnastiek

Alle klassen krijgen twee keer per week gymnastiek. Het 
rooster vindt u op de website en in de schoolgids. Uw kind 
neemt van thuis een shirt met korte mouwen en een korte 
broek mee. De gymschoenen gaan in de gymbak en blijven 
op school. Het zou fijn zijn als u kiest voor gymschoenen 
met lichte zolen die uw kind zelf aan kan trekken (elastiek of 
klittenbandsluiting).
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Naar huis
Wanneer het bijna tijd is om naar 
huis te gaan, ruimen de kinderen 
samen alles op en mogen ze hun 
jas en tas van de kapstok halen. 
Daarna gaan de kinderen in de  
rij staan en als iedereen klaar is, 
lopen ze samen met de leerkracht 
naar buiten. Ouders wachten voor 
de school op de stoep.

De leerkracht  blijft buiten wachten 
totdat alle kinderen zijn opgehaald. 

Zelfstandigheid 

Het is belangrijk dat uw kind 
dingen zoveel mogelijk zelfstandig 
doet. Dit houdt bijvoorbeeld in:
• Zelf de jas aan en uit doen 
• Alleen de klas in lopen

• Zelf de jas ophangen 
• Zelf de tas dragen
•  Zelf aan- en uitkleden voor de 

gymles
• Zelf handen wassen
• Zelf de billen afvegen 

Wat betreft het afvegen van de 
billen geldt dat de leerkracht 
de klas uit moet lopen om een 
leerling te helpen op een niet  
gepland moment, waardoor er 
geen toezicht meer is op de andere 
kleuters. 

Als uw kind zijn / haar billen  
niet zelf af kan vegen, vertelt u  
ons dat dan. Er zullen dan in 
overleg afspraken gemaakt 
moeten worden.

Bibliotheek

Elke dinsdagochtend gaan we met 
de kinderen naar de bibliotheek op 
school. De kinderen mogen dan 
twee boeken lenen. De week daarna 
brengen ze deze boeken weer mee 
terug naar school. 
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Verjaardag vieren

Als uw kind jarig 
is, is dat een bij-
zondere dag en 
vieren we dat na-
tuurlijk in de klas.  
Die dag hoeft u 
samen met uw 
kind en de trak-
tatie pas om 8.40 
uur op school te 

zijn. De leerkracht en de kinde-
ren zorgen dan dat alles klaarstaat 
voor het feestje. We zingen samen, 
uw kind mag kaarsjes uitblazen en 
daarna genieten we samen van de 
traktatie. Uiteraard mag u blijven 
totdat het feestje is afgelopen. 

Een verjaardag is voor ieder kind 
een feest. Daar hoort een traktatie 
bij. We willen u vragen een beetje 
op de de grootte van de traktatie 
te letten en natuurlijk ook of deze 
niet al te schadelijk is voor het 
gebit en de gezondheid. Wij geven 
de voorkeur aan een traktatie met 
fruit of een combinatie van fruit 
met een zoetigheidje, want som-
mige ouders hebben liever niet dat 
hun kind echt zoet snoep eet. U 
hoeft geen aparte traktatie voor de 

leerkracht mee te geven. 
Op de website van het Voedings-
centrum vindt u veel leuke sug-
gesties voor gezonde en lekkere 
traktaties.

Luizenpluizen

Elke woensdag na een vakantie 
worden alle kinderen op school 
gecontroleerd op hoofdluis door 
het Luizenopsporingsteam (LOT). 
Voor de ouders die luizenpluizen is 
het prettig als uw kind die dag niet 
teveel gel in het haar heeft, omdat 
luizen en neten dan makkelijker te 
zien zijn. De haren van kinderen 
met lang haar worden losgemaakt, 
dus het is ook fijn als de kapsels 
die dag niet teveel elastiekjes en 
speldjes bevatten.

Wanneer bij een kind hoofdluis 
(of neten) worden vastgesteld, 
neemt de coördinator van het LOT 
contact op met de ouders van het 
kind en krijgen alle kinderen uit de 
klas een brief mee naar huis met 
informatie over hoofdluis.
Hoofdluis is erg vervelend, dus 
hierbij geldt ook: beter voorkomen 
dan genezen. Het RIVM raadt 
ouders dan ook aan om hun 
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kind(eren) één keer per maand te 
controleren op hoofdluis. Meer in-
formatie over het controleren leest 
u op de website van het RIVM.

Het LOT bestaat uit een vast aantal 
ouders, maar kan altijd versterking 
gebruiken, want vele handen maken 
licht werk. Wilt u ook een hand-
je helpen? Meldt u dan aan bij de  
coördinator van het LOT.

Meer informatie

Deze brochure is erg beknopt ge-
houden. In onze schoolgids en op 
de website van school kunt u nog 
veel meer informatie over onze 
school vinden.

Natuurlijk kunt u ook een afspraak 
maken met de leerkracht van uw 
kind.

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


