
Welkom op de Calvijnschool! 

 
 
 
 
 
 
 
Inloop ‘s morgens 

De school begint elke dag om 08.25 uur 

en we gaan door tot 11.45 uur. 

’s Middags beginnen we weer om 13.00 

uur en om 15.10 uur gaan we allemaal 

weer naar huis. 

 

De kinderen mogen vanaf 08.15 uur in 

de klas gebracht worden, dan gaat ook  

de buitendeur open.  

De tassen mogen op de plank neergezet 

worden, boven de kapstok waar de jas 

van uw kind hangt. Ieder kind heeft een 

eigen kapstok. 

 

’s Middags mogen de kinderen vanaf 

12.50 uur binnengebracht worden. 

Uw kind heeft een eigen stoel met 

zijn/haar naam erop. De plaatsen in de 

kring zijn niet vast, dit i.v.m. reguleren 

van de hulpjes 

 

Om de beurt is uw kind ‘hulpje’. Hij of zij 

zit die dag naast juf en mag helpen met 

allerlei activiteiten zoals bv. lampen aan 

en uit doen, de prullenbak klaarzetten 

voor het fruit eten. 

 

 

 

 

 

 

Werken en spelen 

Speelgoed-dag 

Maandag is het de vaste speelgoeddag. 

De kinderen mogen dan speelgoed van 

thuis mee naar school nemen, op de 

andere dagen mag dat niet.  

Speelgoed/materialen die passen bij de 

thema’s waarover we werken mogen ook 

op andere dagen mee, maar voorzie dit 

dan altijd van de naam van het kind 

omdat het vaak wat langer op school 

blijft liggen. 

 
Spelen en werken 

Iedere ochtend en iedere middag is er 

ongeveer drie kwartier tijd voor het 

spelen en werken. Er is dan altijd één 

groepje aan het werk met een 

knutselactiviteit o.i.d. passend bij het 

thema en de andere kinderen mogen 

kiezen wat ze willen doen m.b.v. het 

zgn. kiesbord. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakboek 

Wilt u voor uw kind een plakboek 

inleveren op school waarin wij met enige 

regelmaat een werkje plakken? Na groep 

2 krijgt uw kind het weer mee naar huis 

zodat het een mooi inkijkboek heeft voor 

later, met werkjes uit de kleuterperiode. 

 
 

 

Buitenspelen/gymmen 

We spelen iedere ochtend en middag een 

poosje buiten – wanneer het weer dit 

toelaat. 

 

Gym 

We geven 1x per week een gymles. Elk 

kind heeft zijn eigen gymtas met daarin 

gymschoenen. Het liefst geen schoenen 

met een gladde zool, en voor het gemak 

van de leerkracht het liefst schoenen 

met klittenband of elastiek. De schoenen 

graag voorzien van naam. 

 

 

Fruit eten 

We gaan om ongeveer 10.15 uur fruit 

eten. Wilt u uw kind iets gezonds 

meegeven? Wilt u het fruit waar nodig, 

geschild en in stukjes meegeven? Denkt 

u ook aan de hoeveelheid? Uw kind moet 

het wel binnen een kwartier kunnen 

opeten. Daarna mogen ze hun drinken 

opdrinken. 

 

Leren over Jezus 

Bijbelverhaal 

We gebruiken de methode Levend 

Water. Op maandag leren de kinderen 

een nieuw lied. Af en toe leert uw kind 

een psalm van de psalmlijst van de 

onderbouw. Dit zal worden genoemd in 

de nieuwsbrief. 

De liedjes krijgt uw kind mee naar huis, 

u kunt ze dan in een kleine ringband 

stoppen zodat uw kind een eigen 

liedjesmap heeft. 

 

 

 

 

 

Fijn dat u heet gekozen voor onze 
school! Uw kind wordt (of is net) 

 4 jaar. Dan mag hij of zij  

naar school!  
Deze folder geeft u informatie over 

een aantal praktische zaken bij de 
start  

op school . 
 

Voor ouders 

van kinderen 
in groep 1 



Zelfstandigheid  

Voor uw kind is het prettig als het zich 

kan aankleden. Veters strikken hoeft 

hij/zij, zeker in groep 1, nog niet te 

kunnen. 

Uw kind moet zichzelf kunnen redden op 

het toilet. Dus billen afvegen moet het 

zelf doen. Het is voor de juf niet mogelijk 

om ieder kind daarmee te helpen omdat 

ze daarvoor te lang een klas met 

kinderen alleen moet laten. Met de 

knoop of rits helpt de juf wel. 

 

Klassenouder 

We werken ieder jaar met een 

klassenouder. De taak van deze ouder is 

het ondersteunen van de leerkracht bij 

het organiseren van uitstapjes en andere 

zaken. Geeft u het aan ons door als u 

het leuk vind om u hiervoor in te zetten? 

Ook willen we graag een ouder die om 

de zes weken de bibliotheekboeken wil 

omruilen voor nieuwe boeken. 

 

Verjaardag 

Als uw kind jarig is mag het trakteren, 

natuurlijk het liefst op iets lekkers èn 

gezonds maar we hebben hier niet echt 

een regel voor. Wilt u van tevoren 

aangeven wanneer u de verjaardag in de 

klas wilt vieren? 

Verjaardaguitnodigingen graag na 

schooltijd uitdelen op het plein. 

Voor de verjaardag van papa, mama, 

opa en oma mag uw kind een kleurplaat 

maken. Wilt u een paar dagen van 

tevoren een briefje meegeven als er 

iemand jarig is zodat we de tijd hebben 

om dit te regelen? 

 

Communicatie 

Iedere twee weken komt de Nieuwsbrief 

uit. Ook op de website is kunt u 

informatie en foto’s vinden: 

www.calvijnschoolmeppel.nl.  

 

Kennismaken en wennen 

Ieder kind mag twee ochtenden voor het 

4 jaar wordt komen om te wennen. Voor 

deze ochtenden maakt de leerkracht een 

afspraak, naar gelang het u en uw kind 

uitkomt. 

 

TSO 

Tussen de middag kan, zo nodig, uw kind 

op school blijven eten. In de schoolgids 

staat de benodigde informatie over deze 

tussentijdse opvang. 

 

Kanjertraining 

We werken op school met de 

Kanjertraining. Hierover staat meer te 

lezen in de schoolgids. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan 

horen wij dit graag.  

Hiervoor kunt u zich wenden tot de 

leerkracht van groep 1 of de directeur 

van de school.  
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