INFORMATIEVE BRIEF voor het starten van het schooljaar

ONDERBOUW
Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van de onderbouwkinderen,
Om de schooltijd van uw kind goed te kunnen starten, is het fijn als de kinderen op hun eerste
schooldag of al tijdens de wenbezoekjes de volgende spullen bij zich hebben:





In de klas wordt veel op kleedjes en op de grond gewerkt. Daarom worden er
door de kinderen “binnen schoenen” gedragen. Gymschoenen met klittenband
of elastiek zijn prima binnen schoenen en kunnen meteen worden gebruikt
tijdens de bewegingslessen, zoals: gym en spellessen. Graag voorzien van de
naam van het kind. De kinderen gymmen in ondergoed.
Een afsluitbaar bakje en beker voor hun pauzehapje, voorzien van naam.
Graag twee pasfoto’s meegeven. Eén voor aan de tijdbalk, waaraan we onder andere de
verjaardagen van de kinderen hangen en één voor op het taakjesbord.

De kinderen ontvangen na de wenperiode op school een bibliotheektasje. In dit tasje nemen zij hun
schoolbiebboek mee naar huis en ook weer mee terug. Het boek kan wekelijks op vaste dagen
worden omgeruild. Er staat bij iedere groep een bak op de gang waar de biebtassen in kunnen
worden verzameld. Zonder tasje kan er geen boek worden geruild.
De entree van de kinderen van de Ster- en Maangroep is de ingang aan de achterkant op het
schoolplein. De entree van de kinderen van de Zongroep is de zijingang in de steeg. Op deze manier
is het het meest overzichtelijk voor de onderbouwgroepen. Hun kapstokken zijn bereikbaar in de
gangen, die vanuit deze ingang bereikbaar zijn. Door COVID-19 kan er op dit moment nog niet
door ouders van deze ingangen worden gebruikgemaakt. Daarom vragen wij u om de kinderen
op het plein te brengen: hier zullen de groepsleidsters klaarstaan om uw kind te ontvangen.
De kinderen zetten hun schoenen bij hun naam op de plank boven de kapstok, de binnen schoenen
staan klaar in de klas. De pauzehapjes worden uit de tassen gehaald en in de daarvoor bestemde
bakken gedaan die bij de klassen staan. De tassen blijven aan de kapstok bij hun jassen hangen.
’s Middags verlaten alle kleuters aan het einde van de schooltijd het gebouw via het schoolplein. U
kunt daarvoor de linker (poort)deur naast de hoofdingang nemen en rechtsom doorlopen. Dit doen wij
om goed overzicht te kunnen houden.
Vanwege de smalle entree beneden en de plek van de kleuterkapstokken is er geen ruimte om
kinderwagens te stallen of mee naar binnen te nemen. Wilt u daar a.u.b. rekening mee houden?
Daarnaast staat er kostbaar materiaal op de gangen. Wij houden dat graag compleet! Aan u het
verzoek om ervoor te zorgen dat de kleintjes van dit materiaal afblijven.
De kinderen verzorgen zelf hun jas, schoenen en pauzehap. De ouders nemen afscheid op de gang,
maar ten tijde van Covid19 op het plein. De kinderen komen rustig binnen en geven de
groepsleidster geen hand. Zij gaan meteen aan het werk of zetten hun stoel in de kring.
Bij de afsluiting van een thema krijgen de ouders een uitnodiging om in de klas de werkjes van dat
thema te komen bekijken. Die kijkmomenten worden voor aanvang van de school gepland. Op dit
moment kan dit niet doorgaan.
Er is de gewoonte dat ouders belangrijke informatie voor dezelfde dag op het mededelingenbord
schrijven. Dat is bijvoorbeeld als uw kind onverwacht over moet blijven, eerder wordt gehaald of met
een ander kind mee naar huis gaat. Dit bord wordt ook gebruikt als de groepsleidster u wilt informeren.
Persoonlijke informatie kunt u mondeling doorgeven. Door COVID-19 vragen wij u dit nu per e-mail
(ob.montessori@primoschiedam.nl) of telefonisch kenbaar te maken. De groepsleidsters zullen
dit andersom ook doen.

Met vriendelijke groeten,
De onderbouwleidsters van Montessori Schiedam

