Voor het eerst naar school:
Binnenkort begint uw kind aan een nieuwe
periode in zijn of haar leven: de basisschool. Een
spannend moment voor u en uw kind! U treft in
dit schrijven informatie aan om de start van uw
kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Aanmelding
Als u uw kind heeft aangemeld middels het
‘aanmeldingsformulier’ is uw kind voorlopig
ingeschreven. De informatie van het
aanmeldformulier zorgt er mede voor dat wij
op de hoogte zijn van de ontwikkeling tot dan
toe van uw kind. Na de wen periode en de
bestudering van uw informatie kan de school
gaat de school over tot definitieve inschrijving.
Wenmomenten
Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op om
maximaal vijf wenmomenten met u af te spreken. Uw kind mag dan, op de met u
afgesproken momenten, naar school komen en speelt een aantal dagdelen mee in de
groep om zo rustig te wennen aan de groep en school.
Brengen & halen
De kinderen mogen om 8.15 uur naar binnen. We gebruiken voor de
kinderen de achteringang. Tot 8.30 uur is er inloop zodat de
leerkracht ‘qualitytime’ heeft met de kinderen. Zo is de start van de
dag wat ongedwongener. Om 8.30 uur gaat de deur dicht en starten
we. In de gang heeft ieder kind een eigen kapstok waar hun jas
opgehangen kan worden. De beker en het fruit voor het
tussendoortje mag in de daarvoor bestemde mand of bak gelegd
worden. Het drinken voor de lunch mag in de bak voor de koelkast
gezet worden en de lunchtrommel blijft in de tas. De tassen kunnen
onder in het jassenvak worden geplaatst. We gaan er van uit dat
uw kind dit zelf doet onder uw toezicht. Om 14.00 uur komen de
kinderen samen met de juf naar buiten.
Schooltijden
De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.00 uur. In het begin kunnen we
flexibel omgaan met de schooltijd. Bv uw kind kan gaan starten met halve dagen. Dit moet i.v.m. de
organisatie wel afgesproken worden. Bijvoorbeeld elke maandag tot 12.00 uur.

Afmelden:
Als uw kind ziek is, wilt u dan voor 8.30 uur dit telefonisch melden? Uw kind is niet leerplichtig. Dat
betekent dat verlof geen probleem is. U moet dit echter wel aanvragen. Van af 5 jaar geldt de
leerplicht.
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Tussendoortje
In de ochtend eten we met de kinderen een tussendoortje. Dit doen we in het
restaurantje tijdens het spelen en werken. Het kind bepaald zelf wanneer het gaat
eten en drinken. De tijd die ze hiervoor hebben ligt tussen 9.45 uur en 10.45 uur Eén
gezond tussendoortje is genoeg. Water drinken mag zo vaak het kind wil. De school
zorgt voor bekers. We vragen u expliciet een fruit/groente hapje mee te geven en
hoeveelheid te beperken.

Lunch
Om 11.45 uur gaan we met de kinderen lunchen. Dit doen we aan tafel. Voordat we gaan eten krijgen
de kinderen de mogelijkheid om te gaan plassen. Alle kinderen moeten hun handen wassen.
Gymschoenen
Alle kleuters gymmen vrijdag in de speelzaal. Het is voor uw kind fijn als het op de gymdag kleren
aan heeft die het makkelijk aan en uit kan trekken. Ook is het fijn als uw kind makkelijke
gymschoentjes aan heeft: met klittenband of elastiek. In de speelzaal worden ook regelmatig
bewegingsactiviteiten gedaan waarbij de kinderen gymschoentjes aantrekken.
Op donderdagmiddag heeft de school samen met Avonturijn na schooltijd een gymgroepje. U kunt
uw kind hiervoor aanmelden. Hier zijn kosten aan verbonden.
Toilet
Er wordt veel aandacht besteed aan het naar de toilet gaan van de kinderen.
Middels plaatjes leren de kinderen hoe dit moet. Elke groep heeft eigen
toiletten. De kinderen nemen de ‘plasketting’ mee als ze gaan plassen. De
leerkracht ziet zo meteen of er een kind naar de wc is. Wij gaan er vanuit dat uw
kind zindelijk is als het start op school. Wij vragen u vriendelijk om contact met
de leerkracht op te nemen als dit niet het geval is. We kunnen hier dan
afspraken over maken.
Hoe gaat het met uw kind?
Na ongeveer 4-6 weken maakt de leerkracht van uw kind een afspraak met u voor een huisbezoek.
Informatie
Op onze website www.bsdegarve.nl is veel informatie te vinden zoals bijvoorbeeld onze schoolgids,
de weekinfo en de jaarkalender. Daarnaast heeft onze groep een eigen app. Hierop staat leuke en
interessante informatie van de groep van uw kind(eren). Via de leerkracht krijgt u een inlogcode.
Tot slot…
… vertrouwen wij erop dat deze informatie zorgt voor een goede start van uw kind op basisschool De
Garve. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd op onze school!
Met vriendelijke groet,
Team Basisschool De Garve
Dorpsstraat 19
7234 SM Wichmond
075 441473
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