
Hoera, ik mag 
naar ‘t Schrijverke



Dit boekje is voor:



Je leerkracht(en):



Hoi
Net als jij ben ik bijna 4 jaar en ga  

ook bijna naar kindcentrum ‘t Schrijverke. 
Ik heb er echt zin in, jij ook? 
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Als je door de voordeur naar  
binnen gaat kom je eerst in de gang.  

Bij de kapstok krijgen je jas en tas een eigen plekje.
Iedere groep heeft de naam van een dier.  

Je fruit en drinken mag je in een speciale bak in de klas doen.  
Het eten voor de lunch blijft in je tas.  

Het is fijn als je naam op je spullen staat.
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Als je de dag begint geeft de leerkracht je een hand 
bij het binnenkomen van het lokaal.

We beginnen in een gezellige kring en er is natuurlijk een plekje voor jou.  
Kom je er bij zitten? Als we in de kring zitten bespreken wat we 

gaan doen die dag, gaan we iets leuks doen zoals een liedje zingen,  
de leerkracht leest voor of je kan zelf iets vertellen. 

Naast de leerkracht zitten twee hulpjes, iedereen komt daarvoor aan de beurt.
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In de klas spelen en werken we ook.  
Dat doen we in de hoeken of aan tafel. 

Wij hebben een lees-schrijfhoek, een bouwhoek,  
een huishoek, een themahoek, een digibord en 

nog veel meer. Je kan ook lekker knutselen, 
verven of tekenen.
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Op ‘t Schrijverke blijven we allemaal gezellig eten in “ons restaurant”. 
Of je zoekt je plekje in je lokaal.

Bij ‘t Schrijverke werken we met thema’s en gaan we er vaak op uit 
om de wereld verder te ontdekken.

Iedereen is welkom om na 14.00 uur je werk te komen bewonderen.  
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In de gymzaal kunnen we gymmen, doen we spelletjes of kun je lekker 
rennen en klimmen. Het is makkelijk als je gymschoenen hebt met  

elastiek of klittenband. Deze bewaren we in je lokaal met je naam er op.

Iedere dag spelen we lekker buiten, je mag dan  
allerlei leuke dingen doen zoals fietsen, steppen, klimmen, 

duikelen, in de zandbak spelen en nog veel meer.
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Voordat je 4 jaar wordt mag je eerst een paar keer  
komen oefenen. We spreken de oefendagen samen nog af.  

Als je na de meivakantie jarig bent start je na de zomervakantie. 
De oefendag is dan de laatste donderdag voor de zomervakantie.
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Je weet nu wat we allemaal voor leuke  
dingen leren en doen dus als je vier jaar bent  

mag je elke dag meedoen. Tot dan!

Als je ouders/verzorgers meer willen weten kunnen  
ze kijken op www.bsschrijverke.nl.  

Daar kunnen zij zich ook inschrijven voor de  
nieuwsbrief die iedere week uitkomt.  
Zo kunnen jullie op de hoogte blijven  

van alles wat zich in en om onze school afspeelt.

Kom je snel kijken op onze school?

O ja…. en wanneer je ongeveer twee maanden  
bij ons op ’t Schrijverke bent komt de juf, bij wie je in de groep zit,  

gezellig een kopje thee bij jou thuis drinken.  
We vertellen dan samen aan papa en mama wat we allemaal op  

school doen en je kunt dan ook laten zien waar je woont  
en waar je graag mee speelt.



Je weet nu wat we allemaal voor leuke  
dingen leren en doen dus als je vier jaar bent  

mag je elke dag meedoen. Tot dan!

Als je ouders/verzorgers meer willen weten kunnen  
ze kijken op www.bsschrijverke.nl.  

Daar kunnen zij zich ook inschrijven voor de  
nieuwsbrief die iedere week uitkomt.  
Zo kunnen jullie op de hoogte blijven  

van alles wat zich in en om onze school afspeelt.

O ja…. en wanneer je ongeveer twee maanden  
bij ons op ’t Schrijverke bent komt de juf, bij wie je in de groep zit,  

gezellig een kopje thee bij jou thuis drinken.  
We vertellen dan samen aan papa en mama wat we allemaal op  

school doen en je kunt dan ook laten zien waar je woont  
en waar je graag mee speelt.



www.bsschrijverke.nl


