Activiteiten en klassenregels
 Bij het binnenkomen gaan de kinderen in de kring en mag
de leerling die de taak heeft, de motoriekkoffer pakken.
 Op maandag worden de taken opnieuw verdeeld. De foto’s
hangen links naast de deur en de takenkaartjes zitten
erin. Ik begin links bovenaan en verhuis elk kaartje naar
beneden. Onderaan aangekomen ga ik van beneden naar
boven.
 Kijk op het weekschema in de map wanneer de kinderen
gaan gymen of naar buiten gaan. Dat wisselt na elke
vakantie.
 De klassendienst wordt aangegeven met de knijpertjes op
het oranje vel papier naast het prikbord.
 We steken de kaars als er begonnen wordt met
godsdienst.
 We zingen Chr. liederen en we bidden (gebed in
klassenmap). We houden de lessen aan van Kind op
Maandag
 Verder volgen we de weekplanning. Zie map
 Het schema voor buitenspelen en speellokaal hangt op het
prikbord.
 Sleutels voor het buitenspelen hangen in het
kleutermagazijn links van de deur aan de plank.
 Voor het toilet gaan, neemt een jongen Jip mee en een
meisje Janneke. Niet tijdens kringactiviteiten
(uitzonderingen daargelaten natuurlijk).
 De kinderen kiezen zelf welke activiteit ze willen doen dmv
hun naamkaartje op het planbord.
 De leerkracht bepaalt wie, wanneer een knutselopdracht
gaat maken en zet die kinderen aan de werktafel.
 Om aandacht te vragen voor het opruimen zingen we het
opruimlied: zie klassenmap
 De kwastjes en zeiltjes worden schoongemaakt door
diegene die dat als taak heeft.
 Voor verjaardagen staan de verjaardagskaarsen (houder
met zes lichtjes) op de muziekboxen. Kinderen mogen een










aantal opdrachten kiezen uit de verjaardagskoffer (staat
onder de tafels bij het planbord) Het mogen evenveel
opdrachten zijn als de leeftijd. Het voldoen van de
opdrachten kan gedurende de hele dag plaatsvinden. De
jarige mag na het zingen trakteren.
Kinderen krijgen grote kaart uit de verjaardagskoffer en
gaan alleen naar kleutercollega’s, groep 3 collega’s de
directie en de concierge. Ze mogen zelf twee vriendjes
kiezen.
Voor verjaardagen en festiviteiten van ouders en
familieleden mogen de kinderen iets maken uit het
wenskastje.
Bij het naar buiten gaan, staan de kinderen op een vaste
plek op het schoolplein. Deze groep staat voor het raam
van het speellokaal. De ouders weten dat en staan bij die
plek. Zie je de ouders of andere ophalers, dan mag het
kind weg.
De overblijfkinderen worden uit de klas opgehaald door de
overblijfouders.
Leerkracht vult aan het eind van de dag het dagboek in.
Koffie en thee wordt gebracht door de conciërge en dit
kun je ook halen in de keuken.

Bijzonderheden van de dagen:
 Maandag:
 De kinderen mogen geld meenemen voor ons spaardoel
 De taken worden veranderd
 In de taalkast zit in de onderste la een nieuw boek van de
week
 Belevenissen van Bob de Beer worden voorgelezen
 Dinsdag: ’s Middags alleen groep 2, groep 1 is dan vrij
 Woensdag:
 Donderdag: Koekeloere kijken
 Vrijdag: Bob de logeerbeer mag met een kind mee naar
huis
Leerkrachtactiviteiten:
 Elke dag de stoelen op de tafels
 Klas afsluiten aan eind vd dag en ramen dicht.

