Joepie!!
Ik mag naar OBS Ekenrooi

Dit is mijn school
Hallo allemaal. Joepie, ik mag bijna naar de
basisschool!
Soms ga ik al eens kijken met mijn mama
of papa. De school is heel groot.
Er is een speelplaats met een klimboom en
een zandbak.
Zo ziet mijn school er uit:

naschoolse opvang en in de middag pauze
kun je op onze school een boterham eten
bij de tussenschoolse opvang van
Kinderstralen.

Mijn klas
Bij mijn klas hangen kapstokken, daar kan ik
mijn jas ophangen bij mijn eigen plaatje.

De school is heel groot. Er zitten ook
kinderen in groep 3, 4, 5, 6, 7 en groep 8.
Alle kinderen van groep 1 en 2 zitten in
groepen met speciale namen. Ze heten:
Happies en Gompies.
In de school hebben we een hele grote hal.
Hier is de schoolbibliotheek te vinden. Er is
ook een speelzaal waar we gymmen en
dansen. In onze school zit ook de voor- en

In de klas staan heel veel stoelen zodat alle
kinderen kunnen gaan zitten. Er zijn ook tafels
en kasten met leuke spelletjes en materialen.
Je ziet ook potloden, scharen en plakspullen.
De klas heeft in de hoeken bijzondere plekjes.
Je kunt bouwen in de bouwhoek of spelen in
de huishoek. Soms maakt de juf een speciale
hoek die past bij een thema. De grote stoel is
voor de juf.

Goedemorgen juf….. daar ben ik dan…. Op de
basisschool!
Om 8.30 uur gaat de tweede bel, dan gaan we
beginnen.

En dan gaan we beginnen…..
Als ik op school ben wacht ik nog even
buiten tot de eerste bel gaat. Ik ga dan naar
binnen want het is inlooptijd. Als ik binnen
kom hang ik mijn jas aan de kapstok en leg ik
mijn fruit en drinken in een speciale kast. Dan
zeg ik mama, papa, oma, opa of de oppas
gedag en dan ga ik lekker in de kring zitten.

Weet je wat we allemaal doen?
Op school doen we een heleboel leuke dingen.
Meestal beginnen we in de kring. Alle stoelen
staan dan in een rondje. We vertellen elkaar
mooie verhalen of de juf leest een spannend
boek voor. In groep 1/2 wordt heel veel
gebruik gemaakt van mooie prentenboeken.
Soms doen we een spelletje of legt de juf uit
wat we gaan doen bij de werkles.

Als de kring voorbij is gaan we een werkje
doen aan een tafel of op de grond. Sommige
kinderen kunnen dan in een hoek spelen. De
juf heeft allerlei werkjes bedacht maar we
kunnen ook materiaal uit de kast pakken. In

de klas zijn puzzels, hamertje tik, spelletjes,
kralenplanken en nog veel meer. Sommige
werkjes zijn voor de kinderen van groep 2 en
andere werkjes zijn speciaal voor de kinderen
van groep 1. Wist je dat de kinderen van
groep 1 en 2 bij elkaar in de klas zitten? Dat
is handig want we kunnen elkaar goed helpen.

We kiezen de werkjes eerst met een kaartje
op het planbord. De juf gaat dit nog helemaal
uitleggen. Op het planbord hangt mijn plaatje.

Als de werkles begint is iedereen druk bezig. Het
is dan rustig in de klas. Natuurlijk mogen we
met elkaar praten maar we doen dat heel
zachtjes
Oh… en weet je wat heel belangrijk is. Op
school kun je ook naar de WC! En na het
plassen moeten we altijd onze handen
wassen!

Op school krijgen we ook muziekles. We
zingen gezellig liedjes en soms mogen we
ook dansen.

Als het mooi weer is gaan we buitenspelen.
Er zijn karren, fietsen, een step, en een
heleboel spullen voor in de zandbak.

En weet je wat we ook doen?
’s Morgens gaan we fruit eten en lekker
wat drinken in de kring. Van al het harde
werken krijg je natuurlijk ook een beetje
honger en dorst.

Lekker samen sporten!!!!
1of 2 keer in de week gaan we gymmen in
de speelzaal voor de kleuters. Voor de
gymles neem ik gymschoenen mee naar
school. Die schoenen bewaren we op
school, dan hoef ik er niet elke week aan te
denken om ze mee te nemen. Het is wel
belangrijk dat papa of mama in de gaten
houdt of de schoenen nog niet te klein zijn.
Het is handig als ik mijn schoenen zelf aan
kan trekken. Er zijn mooie gymschoenen in
de winkel met klittenband of elastiek. Als er
een naam of merktekentje op mijn
schoenen staat kan ik ze goed zelf
herkennen.
Als we gaan gymmen trekken alle kleuters
hun warme kleren uit. Als we klaar zijn met
gymmen kunnen we onze warme kleren
weer aantrekken.

Wat ik allemaal mee moet nemen
naar school?
Als je ‘s morgens naar school gaat neem je
in ieder geval een heleboel goede zin mee.
Het is ook heel leuk om al je nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. We
eten ’s morgens fruit op school en dat moet
je van thuis meebrengen. Het fruit kan in
een bakje met je naam erop. Een appel is
bijvoorbeeld heel erg lekker of een banaan.
Op een banaan kan je mama of papa je
naam schrijven want daar zit een schil

omheen. Verder neem je ook een beker
drinken mee naar school. Het is fijn als mijn
fruit al hapklaar is gemaakt en als het
drinken niet te veel is.

Als je jarig bent geweest vieren we dat
natuurlijk ook op school. Je mag dan een
cadeautje laten zien op school. De dag na
het Sinterklaasfeest mogen we ook
speelgoed mee naar school nemen. Verder
mag je geen eigen speelgoed mee naar
school nemen. Het zou ook jammer zijn als
het kapot gaat of als je het kwijt raakt. Er is
speelgoed genoeg op school.
Als we werken met een speciaal thema mag
je daar spullen voor meenemen.

Bijzondere dingen
Op school vieren we een heleboel
feesten. Wat dacht je van Sinterklaas,
Kerstmis en Pasen. Maar ook de

verjaardag van de juf is altijd een groot
feest.
Mijn eigen verjaardag is natuurlijk ook
super spannend. Ik krijg dan een kroon.
Mama en papa mogen mee feest vieren en
vaak zie je ook kleine broertjes of zusjes.
We zitten dan in de kring en alle kinderen
zingen liedjes. Het is een heel bijzonder
feest. Ik mag een gezonde traktatie mee
naar school nemen. Wat is het toch fijn om
jarig te zijn!
Soms krijg ik een andere juf of meester als
mijn eigen juf bijvoorbeeld ziek is. Dat is
misschien even wennen maar een andere
juf of meester heeft weer andere leuke
dingen. Misschien kan ze wel heel mooi
vertellen of vrolijke liedjes zingen?
Ik heb heel veel zin om naar school te
gaan. Als ik 4 jaar ben mag ik elke dag
naar school!

Joepie!!
Ik mag naar de basisschool

Dus…. OBS Ekenrooi

Je ziet me snel
op school!
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