De eerste dagen op de A.S. Tamaschool
korte “handleiding” voor nieuwe ouders
Naar school!
En dan is het eindelijk zover….je zoon of dochter wordt vier jaar en mag (eindelijk) naar
de Talmaschool. En nu? Wat komt er op je af?
Een grote stap
Realiseer je dat een basisschool geen kinderopvang is, waar je zoon of dochter in een
relatief kleine groep met één of twee juffen de dag doorbrengt. Met 18-25 kinderen in
de klas heeft de juf jammer genoeg geen tijd om voor ieder kind een ‘overdracht’ te
doen. Sommige ouders vinden dat, heel begrijpelijk,best even wennen.
‘Wendagen’
Het is gebruikelijk dat vóórdat je zoon of dochter vier jaar wordt, ze eerst even een paar
ochtenden mag komen wennen. Ongeveer een maand van tevoren krijg je hier een
schriftelijke uitnodiging voor. Welke dagen worden uitgekozen om te wennen hangt een
beetje af van de bezetting van de klas, maar meestal is dat woensdag en vrijdag. Mocht
je hier vragen over hebben, of meer informatie willen omdat je nog afspraken hebt met
kinderopvang of je werk, neem dan tijdig contact op met de school.
De eerste (wen-)dag!
De kleuters kunnen tot in de klas gebracht worden. Voor de kinderen wordt de
voordeur niet gebruikt, maar de tweede deur, vlakbij het hek (maar eigenlijk zie je dat
vanzelf wel omdat daar meer andere ouders staan te wachten). Deze deuren gaan om
08.20 open en het is wel lekker om echt op tijd te zijn, want het is toch wel hectisch en
druk bij de deur, met al die kinderen die toch blijkbaar zo enthousiast zijn dat ze het
liefst in één streep naar hun klas willen rennen.
Sommige kleuterklassen zijn boven, dus het is wel even handig om van tevoren na te
gaan naar welk lokaal jouw kind moet. De jassen kunnen aan de kapstok en de tas met
fruit en drinken kan in één van de plastic manden die voor de klas staat. De juf staat
klaar om alle kinderen een hand te geven.
Op sommige dagen mag je als ouders even blijven in de klas om een boekje te lezen tot
de tweede bel, of om mee te doen met een spelletjescircuit tot 08.45 (‘inloopochtend’).
Dat verschilt per klas en wordt aan het begin van het schooljaar door de juf op het
mededelingenbord geschreven. Als je kind op een later tijdstip in het jaar komt wennen
is het handig om dat dus even na te vragen bij de desbetreffende juf of meester.
Wat neem je mee?
Tja, net als vroeger… om ca. 10.30 eten de kinderen fruit en drinken ze water (want het
is een Lekker Fit School). Dus geef een bakje fruit mee en een beker drinken in een tas
die je kind zelf makkelijk open en dicht kan maken. Op alle dagen behalve woensdag
eten ze ‘s middags hun boterhammen in de klas. Als je een wendag hebt op een andere
dag dan woensdag, spreek dan even met de juf af hoe laat je je kind kan ophalen. Voor
bij de boterhammen mag je ze ook iets anders te drinken meegeven, bijv. een pakje
‘yoki’. Zorg dat je kind zijn eigen tas kan herkennen, want gek genoeg, je zoon of dochter

is vast niet de enige met een ‘Spiderman’ of ‘Elsa’- rugtas. Dus even de naam erin
schrijven is wel handig. Zo ook voor de broodtrommel etc.
Gym
De meeste klassen hebben twee keer in de week gym. Een lekker zittende (korte) broek
en shirt en sportschoenen met evt. sokken is voldoende. Maar gymmen op blote voeten
mag ook. Voor de gymtassen staan ook manden voor de klas klaar, er is vast wel iemand
die weet te vertellen in welke manden de gewone tassen moeten en in welke de
gymtassen. De gymspullen hoeven niet de dag zelf mee terug naar huis, het is uiteraard
aan de ouders zelf om de gymspullen mee terug naar huis te nemen om te wassen.
WC
Kijk voor de zekerheid zelf ook even met je kind waar de wc is en ga desnoods even zelf
met hem of haar mee. Vaak zijn kinderen in het begin nog best verlegen, en in het begin
kan naar de wc gaan nog best spannend zijn. In principe moet je kind zindelijk zijn,
maar een ongeluk zit, zeker in het begin, in een klein hoekje. Voor de zekerheid zou je in
het begin nog een droge broek + onderbroek mee kunnen geven.
Communicatie
Berichten over oudergesprekken, uitjes naar de kinderboerderij of wat dan ook worden
op het mededelingenbord geschreven wat voor de klas hangt, ofwel aangegeven op het
digi-bord in de klas. Geef je ogen goed de kost of sta er even bij stil als je de klas weer uit
gaat. Daarnaast komen er ook berichten binnen via ‘Mijn Schoolinfo’. Hiervoor moet je
je even aanmelden bij de administratief medewerkster. Dit is juf Gül, je vindt haar in de
eerste kamer rechts naast de voordeur.
Buiten spelen
De kleuters spelen iedere dag drie keer buiten, behalve als het echt heel slecht weer is.
Maar een beetje regen of kou houd Talmaschool niet tegen en dat is maar goed ook,
want beweging is goed voor de hersenontwikkeling. Zorg dus dat je je kind
handschoenen, sjaal en muts meegeeft bij koude dagen.
Ophalen
De school gaat om 14.30 uit, behalve op woensdag dan is de school om 12.30 uit. De
ouders van de kleuters moeten hun kinderen bij de klas ophalen. Bij de deur van de klas
wachten alle ouders tot de laatste les is afgelopen en de juf de kinderen één voor één de
klas uit laat gaan.
Op wendagen zijn de kinderen maar een halve dag op school, dus spreek ’s ochtends
even af met de juf hoe laat je je kind op kan halen. En dan… naar huis!
Veel (leer-)plezier!
Het is toch een mijlpaal is in het leven van je kind, en behalve dat er ook voor jou als
ouder een wereld voor je open gaat, is het vooral heel leuk om je kind te zien
ontwikkelen. Alvast een hele fijne schooltijd toegewenst!

