•

Vijf weken voorafgaand aan de vierde verjaardag zal de
leerkracht contact opnemen met de ouders/verzorgers voor
het afspreken om proef te draaien.

•

De leerling mag 3x komen proefdraaien. In overleg kan dit
een dagdeel zijn of een hele dag. In de laatste maand voor
de zomervakantie wordt er niet meer proefgedraaid.

•

De eerste keer proefdraaien mag u als ouder even blijven,
wij adviseren om uiterlijk 8.45 uur afscheid te nemen. Voor
kinderen is een kort afscheid wenselijk.

•

Wij gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is, indien nodig
zijn er droge kleren aanwezig op school.

•

Vanaf 08.15 uur zijn de kinderen welkom. De leerkracht
vangt de kinderen op bij de ingang.

•

De tas wordt in de tassenmand bij de ingang van het lokaal
gelegd.

•

Voor iedere leerling hangt er een luizenzak aan de kapstok.
Daar worden de jassen in gestopt.

•

In de laatste maand voor de zomervakantie stromen er
geen nieuwe leerlingen meer in.

•

Iedere maandag is het speelgoeddag. Elke leerling mag
speelgoed (niet te groot/veel) van thuis meenemen.

•

Voor de zomervakantie worden de leerlingen die in de
laatste maand voor- en in de deze vakantie vier worden
uitgenodigd voor de zogenaamde doordraai middag. Zodat
zij dan kennis kunnen maken met hun nieuwe klas.

•

Iedere dinsdag starten wij met gymnastiek. Hiervoor zijn
gymschoentjes nodig. Verder gymmen wij bij voorkeur in
hemd en onderbroek. We wandelen gezamenlijk naar het
MFA, u als ouder bent welkom om met ons mee te lopen.

•

Na een aantal weken wennen neemt de leerkracht contact
met u op voor een eenmalig huisbezoek.

•

Om 14.15 uur gaan wij weer naar huis en mag u uw kind bij
de kleuteruitgang opwachten.

•

Mee te nemen: fruit en drinken en een verantwoord
lunchpakket. Graag geen ‘vallend’ beleg tussen het brood
i.v.m schoonmaken en hygiëne.

•

Op vrijdag zijn de leerlingen van groep 1 vrij.

