INFORMATIEVE BRIEF voor het starten van het schooljaar
MIDDENBOUW & BOVENBOUW

Beste ouders / verzorgers van de midden- en bovenbouwkinderen,
Na een bewogen tijd maar met gelukkig een fijne afsluiting zit dit schooljaar er alweer bijna op. Om het
nieuwe schooljaar goed te kunnen starten is het fijn, dat de kinderen de volgende spullen bij zich
hebben op de eerste schooldag na de vakantie.
De leerlingen uit groep 3 t/m 8 hebben nodig:
 Pantoffels, slippers of sandalen die ze in de klas kunnen dragen en die ook op school
mogen blijven; alstublieft geen grote pantoffels. Voorzien van een naam!
 Een afsluitbaar bakje/beker voor hun pauzehapje voorzien van naam;
 Een doosje met 12 kleurpotloden en een gewoon zwart potlood, mogen ook los in hun
etui;
 Eén etui of één pennendoosje (geen pennenbakje voor op tafel)
 Sommige kinderen willen ook graag een eigen schaartje, lijmstift of gum, dat is geen
probleem. Geen type-ex !
 Gymkleding en gymschoenen in tas voorzien van hun naam. Wij gaan er vanuit dat de
kinderen na het gymmen douchen! Alleen met een plausibele reden kan daarvan
afgeweken worden. Een handdoek mag dan niet ontbreken. Doucheslippers zijn een
aanrader. Gymtassen worden na de gymles meteen mee naar huis genomen;
 De middenbouwkinderen krijgen weer de mogelijkeheid om via een rooster hun boek om
te ruilen en thuis te lezen. Het bibliotheektasje krijgen de kinderen éénmalig van school en
hebben dat al in hun bezit. Zo niet dan kan er een nieuw tasje aangeschaft worden via de
leerkracht a €1,50
 De bovenbouwkinderen lezen hun biebboek in de klas.
Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen die op het schoolplein rechts in de hoek. Op de
plekken waar de fietsenstandaards staan. Stepjes tegen de muur niet in de school. Via de zijingang
kunnen die kinderen de hal in. Op het schoolplein fietsen we niet i.v.m. de veiligheid voor vooral de
wachtende ouders en spelende kindere. De fietsen mogen niet aan het rek vóór de ingang vastgezet
worden i.v.m. de (brand)veiligheid. Ook niet aan bomen op het plein om beschadiging te voorkomen.
De entree van de midden en bovenbouwkinderen, is via de hoofdingang aan de Anthonie Muysstraat.
Daar komen zij ook aan het einde van de schooltijd weer naar buiten.
De kinderen van groepen Mars, Mercurius en Jupiter, hangen hun jassen beneden aan de
kapstokken op en zetten hun schoenen in de open kasten. Op hun pantoffels/slippers, gaan ze de trap
op. Hun pauze hap en drinken nemen ze mee naar boven zonder tas, daar staan de bakken waar zij
hun eten en drinken in kunnen doen.
De kinderen van de groepen Venus, Aarde en Saturnus lopen de trappen op en kunnen hun jassen
boven hangen. Daar is ook ruimte om de pantoffels/slippers en tassen op te bergen. Hun pauze hap
wordt in de bakken gedaan die bij hun klas staat op de gang.
Er is de gewoonte dat de ouders belangrijke informatie voor dezelfde dag op het mededelingenbord
schrijven voor de leiding. Dat is bijvoorbeeld als uw kind onverwacht over moet blijven, eerder gehaald
wordt of met een andere kind mee naar huis gaat. Dit bord wordt ook gebruikt als de juf of meester, u
wilt informeren.
De borden van de groep en Venus, Saturnus en Aarde hangen beneden links van de trap. De borden
van de groepen Mercurius, Jupiter en Mars boven in de gang. Kinderen uit deze groepen schrijven
vaak zelf de boodschap op de borden.
Voor alle ouders van deze groepen geldt dat:
De kinderen komen zelfstandig naar boven en gaan zelfstandig de klassen in. Dit doen wij om de start
van de dag rustig te laten beginnen.
Op woensdagmorgen mogen alle ouders mee naar boven om in de groepen te kijken en samen met
het kind het werk te bekijken. Na schooltijd bent u altijd welkom een kijkje in de klas te nemen. Voor
kinderen die starten als derde groeper in de middenbouw geldt, dat er gedurende de eerste
schoolweek wel ouders mee naar boven mogen komen. Na deze week wordt dat alleen op
woensdagmorgen.
Met vriendelijke groeten,
de groepsleidsters en de groepsleiders van Montessori Schiedam

