
Informatie voor ouders van nieuwe kleuters 

 

 

 

 

 

 

Wat fijn dat u interesse heeft in onze school! In 
deze folder willen wij u parktische informatie 
over de school geven. 

Start 
De eerste schooldag na de vierde verjaardag van 
uw kind is het welkom bij ons op school. 
 
Kijkochtend 
Ruim een maand voordat uw kind naar school 
gaat, wordt het uitgenodigd om te komen kijken 
in de nieuwe groep. In overleg zullen dat 3 á 4 
dagen of dagdelen zijn. 
 
Schooltijden 
Maandag, dinsdag, donderdag : 8.30 -14.45. 
Woensdag: 8.30-12.15. 
Vrijdag: 8.30-12.00. 
 
 

 

 
 
 
Binnenkomen 
Om 8.25 gaat de bel. Samen met de leerkracht 
gaat uw kind naar binnen.  
 
Continurooster 
De kinderen blijven allemaal op school lunchen. 
De kleuters eten van 11.45 tot 12.15. Daarna 
spelen ze buiten tot 12.45.   

 

Daarna start het 
middagprogramma. 
Om 14.45 is de 
schooldag 
afgelopen en kunt u 
uw kind ophalen op 
het schoolplein. 
 

 
De "eetkring" 
Elke morgen wordt er in de kring  fruit, en of een 
boterhammetje gegeten. Een hele appel (of...) is 
nog erg veel voor een kleuter. Daarom is het 
handig om het fruit in stukjes te doen. Het zou 
fijn zijn als de naam op het bakje staat. Dinsdag 
is onze fruitdag, dan eten we alleen fruit. 
 
 
 

 

 

 
Kleurplaten en verjaardagen 
 

Als papa, mama, opa 
of oma jarig is, mogen 
de kinderen een 
kleurplaat kleuren of 
iets moois maken. 
Wilt u dan op tijd een 
briefje mee geven, 

anders zijn sommige papa's en mama's wel erg 
vaak jarig... 
 
Gymmen 
Elke week gymmen de kinderen minstens 1 keer. 
Hiervoor gebruiken ze gymschoentjes. Het is 
handig als deze voorzien zijn van een naam. De 
schoenen blijven op school.  
 
Einde 
We hopen dat u zo al van een heel aantal zaken 
op de hoogte bent. 
Is er toch nog iets dat u wilt weten, dan bent u 
altijd van harte welkom op school! 
Bellen of mailen mag natuurlijk ook. 
 
Hartelijke groeten, 
May van IJzendoorn en Marion Florie. 
 


