
Kennismakingsgids



Inleiding
Over het algemeen zal een kleuter met een gezonde spanning uit-
kijken naar de nieuwe school. Het binnenstappen van De Vlonder 
betekent voor een kind een heel avontuur. De school is spannend en 
onbekend. Er komen veel nieuwe dingen op uw kind af, waarover uw 
kind van alles wil weten. 

Kennismakingsgids
Onze kennismakingsgids gebruiken we om uw kind zich te laten 
voorbereiden op onze school. In de gids zitten foto’s van de 
toekomstige klas en van allerlei activiteiten. In de gids proberen we 
te laten zien hoe de dag eruitziet. Hierbij komt onder andere aan de 
orde hoe we binnenkomen en wanneer we eten en drinken. Het is de 
bedoeling om thuis eens rustig samen met uw kind de gids te
bekijken. Niet alleen voordat uw kind bij ons op school komt, maar 
ook in de weken daarna. Misschien kan de kleuter dan zelf al het een 
en ander vertellen over zijn klas aan de hand van de foto’s in de gids. 
Als uw kind voor de eerste keer een dagdeel meedraait, herkent het 
vaak een heleboel, zodat het zich wat vertrouwder voelt in zijn nieu-
we omgeving.
We wensen zowel u als uw kind een fijne tijd toe op onze school! 
Bovendien hopen we dat uw kind de succesvolste versie van zichzelf 
wordt. 



Welkom op De Vlonder 

Dit is je nieuwe school 



Tien voor half 9 gaat de deur open. Bij binnenkomst doe je 
je jas in de luizenzak. Je eten en drinken doe je in de
manden . Dan mag je samen met je mama, je papa of de 
oppas een werkje gaan kiezen. Dit noemen we de inloop. 
Om half negen gaan je papa en mama en/of oppas naar 
huis. 





Na de inloop gaan alle kinderen in de kring 
waar ze elkaar iets kunnen vertellen of vindt 
er een activiteit met de juf plaats. Op de 
dagritme kaarten kun je precies zien wat we 
die dag gaan doen. 



Soms doe je spelletjes. Een andere keer ga 
je klimmen en klauteren. 



Als het droog is gaan we naar buiten. 



Buiten kun je met allerlei 
materialen spelen .



Als je jarig bent gaan we feest vieren 
en mag je natuurlijk je eigen groep en 
de meesters en juffen trakteren. 



Om ongeveer 10.15 uur gaan 
we gezellig samen eten en 
drinken in de kring. 
We zingen dan het volgende 
liedje: 

“ Smakelijk eten,
 smakelijk drinken
Hap hap hap, slok slok slok. 
Nu niet langer praten, laat 
het lekker smaken 
eet maar op, drink maar op
Eet en drink smakelijk 
allemaal.” 



Na het eten en drinken mag je kiezen wat je wilt gaan doen. Er 
zijn een heleboel hoeken, zoals de huishoek, de bouwhoek en 
de timmerhoek. Soms vertelt de juf wat je moet doen!





Als alles opgeruimd en schoongemaakt is 
dan……….gaan we onze jassen pakken en gaan 
we naar huis. De vaders, moeders of oppas 
staan buiten op het schoolplein al te  wachten. 
Als je juf je naam noemt mag je gaan.  
Sommige kinderen blijven tussen de middag 
over op school en eten een boterham bij de 
overblijfmoeders.  



’s Middags gaat de deur om 12.50 uur open. Er 
is dan weer een inloop tot 13.00 uur. Juf gaat 
daarna met een paar kinderen een activiteit 
doen, terwijl de andere kinderen 
zelfstandigwerken.



Dit is de rekenflat en 
de villa letterflat.
Je maakt kennis met de bewoners 



Als het droog is gaan we buiten spelen en bij slecht weer 
wordt er in het speellokaal gespeeld. Dit geldt ook voor 
de ochtend en de middag. 
De gymschoenen van de kinderen  zitten in een mand en 
blijven op school.



Om 15.00 uur staan de vaders, moeders, 
oppas of BSO op je te wachten. Als de juf je 
naam noemt, mag je gaan. Tot morgen!


