
 

Tien uurtje 
Rond 10.00 uur is er een korte 
pauze. De kinderen nemen 
een beker/pakje drinken mee 
en iets om te eten. Wij geven 
de voorkeur aan iets gezonds. 
Om gezonde voeding te 
stimuleren, vragen wij u om 
uw medewerking: geef uw 
kind in ieder geval op woensdag- en vrijdagmorgen fruit mee. Dit 
kan uw kind op de afgesproken plaats neerzetten. Wilt u de beker 
en bakje voorzien van naam? Wilt u er op letten dat uw kind het in 
ongeveer een klein kwartiertje opgedronken/gegeten kan hebben? 
 

Brengen in de klas 
Om onze leertijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, willen we graag 
op tijd beginnen. Daarom vragen we aan u om uw kind op tijd te 
brengen. Vanaf 8.15 en 12.45 uur kunt u naar binnen. Komt u later 
dan de bel, dan vragen we u vriendelijk afscheid te nemen bij de 
deur van de klas. 
Om 8.30 en om 13.00 uur gaan we starten met de les. 
 

Speelgoedmiddag 
Iedere dinsdagmiddag mag uw kind speelgoed meenemen. We 
adviseren niet al te klein speelgoed of duur speelgoed mee te geven 
want wij zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken of stuk gaan van 
het speelgoed. Probeer variatie aan te brengen in de dingen die 
meegenomen worden. Wilt u er op letten dat er op andere dagen 
geen speelgoed meegenomen wordt? 



 

Gymles 

Voor de gymlessen mogen de kinderen gymschoenen en gymkleren 
meenemen. Graag in een handig gymtasje voorzien van naam en dit 
geldt natuurlijk ook voor de schoenen en kleding. 
Op dinsdagmiddag gymmen we in de klim- en klautergymzaal op 
school. 
 

Schooltas of rugzakje 
Het is fijn als uw kind iedere morgen en middag een rugzakje bij zich 
heeft. Hierin kunnen de beker en bakje van het tien uurtje weer in 
opgeborgen worden maar ook andere zaken die soms weer 
meegaan naar huis. 
 

Een ongelukje zit in een klein hoekje 
Soms kan uw kind te laat bij de wc zijn. U weet zelf het beste of dit 
nog wel eens voorkomt bij uw kind. Doet u dan een schone 
onderbroek, broek maar vooral ook sokken in een plastic tas in de 
tas van uw kind. Uw kind krijgt dan de natte kleren in de plastic tas 
mee naar huis. 
 

Trakteren  
De meeste kinderen die bij ons op school komen, hebben hun 4e 
verjaardag al op een 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 
gevierd. Wil uw kind ook graag 
trakteren op De Fontein, overlegt u 
dit dan vooraf met de leerkracht. 



 

Werken met thema’s 
We werken in de kleutergroepen 
met thema’s. Er staat dan ook een 
letter centraal. Uw kind kan dan 
voorwerpen meenemen voor de 
thematafel en/of voor de letterkast. 
De leerkracht informeert u hierover. 
 

Actiegeld  
Op maandagmorgen kan uw kind 
geld meenemen voor een actie. We 
sparen voor verschillende doelen die 
per jaar kunnen wisselen. Dit jaar 
sparen we voor de voedselbank in 
Woerden. 

 
Overblijven op school 
Een aantal kinderen blijft regelmatig over. Als er vaste 
overblijfdagen zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? 
Het is ook fijn om te weten of uw kind op vaste dagen met een 
oppas of naschoolse opvang meegaat. In de klas ligt een lijst waarop 
u kunt aangeven of uw kind overblijft.  
Voor meer informatie kunt u op onze website terecht. 
www.defonteinharmelen.nl 
 

http://www.defonteinharmelen.nl


               
    De Fontein is een open christelijke school 
    waar leren en plezier samengaan! 

  

 
 

Welkom in groep 1 

Nog heel even en dan is het zover…uw kind begint zijn of haar 
schooltijd bij ons op school. In onze schoolgids kunt u lezen wat er 
allemaal op onze school gebeurt. Daarnaast kunt u de belangrijkste 
dingen van groep 1 in deze folder lezen. Mochten er dingen 
onduidelijk zijn, horen we dit graag. Met elkaar hopen we op een 
goede, gezellige en leerzame schooltijd. 
 

Schooltijden 
De schooltijden zien er als volgt uit: 
’s morgens van 8.30 – 12.00 uur 
’s middags van 13.00 – 15.15 uur 
De deur gaat een kwartier voor aanvang open. 
Woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. 
 


