Onderwerp: U kind komt in groep 1
Beste ouders,
Wat is belangrijk om te weten wanneer uw kind in groep 1 zit/komt?
Om 8.20 uur gaat de deur van de kleuteringang open, om 8.30 beginnen de lessen.
De jas mag aan de kapstok waar de naam van uw kind boven staat, de tas mag ook aan de kapstok.
De bekers met drinken mogen eruit en in de klas in de daarvoor bestemde bakken: één voor het fruit
eten en één voor de lunch. Het drinken graag in bekers, want met pakjes krijgen we teveel afval.
Om 10.00 uur gaan we fruit eten. We stellen het erg op prijs dat uw kind ook fruit meekrijgt. Wilt u
wel de naam van uw kind op de beker zetten, dit om verwarring te voorkomen.
Geef uw kind niet teveel mee. Om 12.00 uur gaan we eten en om 12.45 uur doen we de spulletjes in
de tas, ook de kinderen die hun eten dan nog niet op hebben. Mocht u het hier niet mee eens zijn
dan horen we dat graag. We stellen het niet op prijs dat uw kind snoep en/ of koek meekrijgt.
Op verschillende momenten gaan we naar het speellokaal en daarvoor willen we graag dat uw kind
gymschoentjes/ balletschoentjes meekrijgt naar school (het liefst zonder veters). Wilt u ook de naam
op de schoentjes zetten?
Als het weer het toelaat spelen we zoveel mogelijk buiten.
Wij werken op school in de kleutergroepen met de methode ‘Schatkist’, deze methode werkt met
thema’s. Het thema waar we aan werken vindt u naast de deur van het lokaal.
Op de kast bij het lokaal van groep 1b ligt een verjaardagsmap. Hier mag u de verjaardagen van de
ouders, broertjes/zusjes, opa’s en oma’s van uw kind inschrijven. Wij zorgen dan dat uw kind een
mooie kleurplaat kleurt. Mocht er een trouwerij zijn in de familie of zieke dan horen we dat ook
graag en mag uw kind ook een kleurplaat maken. Het is niet verplicht. Mocht uw kind dit niet willen,
dan hoeft het niet natuurlijk.
Wilt u ’s ochtends wel even bellen wanneer uw kind ziek is of niet op school komt? Dan hoeven wij
ons niet ongerust te maken.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Team de Hoeksteen

