
 

 

 

Gym 

Op donderdagmiddag gymmen de kinderen 

van ‘groep 1 en 2’ in de gymzaal. De kinderen 

van ‘groep 3’ gymmen op maandagmiddag 

met de middenbouwgroep mee. Voor de 

gymles heeft uw kind een (korte)broek, een 

shirt en gymschoenen npdig. Denkt u aan 

makkelijke kleding en het liefst 

gymschoenen met klittenband? Samen lopen 

we naar de gymzaal in het dorp. Wij 

stimuleren de zelfstandigheid van uw kind. 

Dat betekent dat wij het kind eerst zelf aan 

de slag laten gaan met uit- en aankleden. 

Lukt het niet, dan helpen wij uiteraard.   

 

Een ‘ongelukje’ en vieze 

kleding 

Kinderen gaan soms zo op in hun spel dat ze 

vergeten naar de WC te gaan. Het is erg fijn 

als uw kind een setje droge kleding in de 

schooltas heeft zitten. Mocht er een 

‘ongelukje’ gebeuren dan kan het in ieder 

geval iets droogs aandoen. Ons mooie 

schoolplein nodigt uit om te gaan struinen en 

beestjes en bloemetjes te verzamelen. Dat 

betekent dat uw kind vies kan worden. Wij 

kunnen (en willen) dit niet voorkomen, 

omdat ervaringen opdoen erg belangrijk is 

voor kinderen.  

 

 Spelen 

(Buiten)spelen is de belangrijkste activiteit 

voor jonge kinderen. Zo doen ze veel 

ervaringen op en die zijn belangrijk voor 

hun ontwikkeling en het aanleggen van 

verbindingen in de hersenen. Vooral bij het 

buitenspelen leren ze hun eigen grenzen 

kennen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf 

heel goed inschatten hoe hoog ze kunnen 

klimmen. Wij willen hen die ervaring niet 

ontnemen. Dat betekent dat er wel eens een 

blauwe plek kan ontstaan. In de schoolgids 

leest u hier meer over.  

  

   

 

Onderbouw CBS 

Ten Holtens Erve 
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  Eten en drinken 

Tussen 9.30 en 10.15u eten de kinderen hun 

10-uurtje (klein beetje fruit, gezonde snack) 

en drinken wat. Dit doen ze in het 

‘restaurant’. Ze bepalen zelf wanneer ze in 

die tijdsperiode eten en drinken; dit 

stimuleert hun zelfstandigheid. Om 12u eten 

we gezamenlijk een broodje.  

Ziek 

Is uw kind ziek? Meld dat dan het liefst voor 

8.10u. Dat kan telefonisch of via Parro, het 

communicatiemiddel van school. 

 

“Wat er ook speelt, 

laat het de 

kinderen zijn.” 

  

De start van de dag 

De kinderen komen vanaf 8.20u zelfstandig 

naar binnen. Ze leggen hun bekers en bakjes 

in het krat en beginnen met de inloop. Om 

8.40u start de kring en openen we de dag. 

Als uw kind net instroomt en nog moet 

wennen, mag u natuurlijk wel een paar keer 

mee naar binnen. 

Dagritme 

Om de kinderen houvast te geven, is op het 

bord met picto’s aangegeven wat er die dag 

op het programma staat. De dagen hebben 

allemaal ongeveer dezelfde structuur. 

 

Postvak  

Kinderen maken veel tekeningen, 

plakwerken en andere creaties. Elk kind 

heeft in de klas een postvak dat we 

regelmatig legen en de inhoud meegeven naar 

huis. Een opvouwbare tas in de schooltas van 

uw kind is handig om een en ander mee te 

geven naar huis. 

Afsluiting van de dag 

We sluiten de dag gezamenlijk af. In de kring 

kijken we terug op de dag: wat hebben we 

gedaan, geleerd, wat heeft ons blij gemaakt 

en wat willen we morgen beter of anders 

doen? Ieder kind heeft hier inbreng.  
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