
Voor het eerst naar  
de Pater van der Geldschool  



’s Morgens word je naar school  
gebracht door papa, mama,  

opa of oma. 

Het wachten op  
de speelplaats  



Om 5 voor half 9 gaat de zoemer; de juffen doen de deur dan open.  
 

Het binnenkomen  



Het ophangen  
van de jas  

In de gangen is het vaak druk;  
iedereen wil tegelijk zijn jas aan  

de kapstok hangen. 
 

Als je een rugzak/tas bij je  
hebt voor het overblijven, 

kun je die in de kratten leggen die onder  
de kapstok staan.  



Het wegleggen van het fruit  

Als je in de klas komt, leg je eerst het “fruit” weg in de daarvoor bestemde bak: 
“de fruitbak”. 



De inloop  

Terwijl alle kinderen binnenkomen  
mag je aan je eigen tafel spelen  

met de bakken speelgoed  
die op tafel staan.  



Het opruimen van de inloop  

Als alle papa’s, mama’s, oma’s en opa’s weg zijn, wordt alles opgeruimd  
en kan de dag echt beginnen.  



Het in de kring komen zitten  

We beginnen de dag  
bijna altijd in de kring.  



Het namen noemen  

De juf noemt dan alle namen van de kinderen,  
zodat we weten wie er wel en wie er niet op school is.  

Goede morgen, Fleur 
Goede morgen, Ali 



De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.

Het bidden  
Dan gaan we bidden. 

In iedere groep is dit anders: 
Bijvoorbeeld het onderstaand gebedje. 

Alle dieren op de aarde 
die heeft God voor ons bedacht. 

Alle koeien, alle paarden, alle lammetjes zo zacht.  
Alle honden die zo blaffen, alle vogels op het hek.  
Alle leeuwen en giraffen met hun hele lange nek. 

Alle kippen met hun veren, alle grote bruine beren. 
 En de kikker die zo kwaakt, alles is door God gemaakt  

. 



De kalender  

Iedere dag mag een ander kind een stukje van de kalender afknippen.  



Voorlezen  

Regelmatig worden er door de  
juffen leuke en spannende 

verhalen voorgelezen. 



Muziek maken is  
altijd leuk 

We leren een liedje,  
gebruiken de instrumentjes  

of dansen met elkaar. 



Bij het rekenen praten we over allerlei begrippen zoals  
groot/klein, dik/dun, lang/kort, veel/weinig, enz.  

Rekenen  



Bij ieder thema leren we een versje aan.  
Dit vindt iedereen altijd heel leuk.  

Versje 



’s Morgens rond 10.00 uur  
eten of drinken we iets wat je van thuis  

hebt meegenomen.  
Het liefst hebben we natuurlijk dat het  

gezond is…..  

Iets eten of drinken 



Als je jarig bent, mag je een kwartiertje later op school komen.  
We vieren dan allemaal samen feest.  

Je mag trakteren en je papa en mama mogen er ook even bij blijven.  

Je verjaardag vieren 



Op het werkbord kun je zien  
wat je die dag moet doen  

tijdens de werkles.  

Het werkbord  

De juf roept telkens een paar  
kinderen naar voren die dan op het bord  

mogen kijken wat ze moeten doen.  
Daarna mag je zelf de spullen pakken 

die je nodig hebt.  



Werken met de rode sjaal  

Als iedereen weet wat hij/zij moet gaan doen, doet de juf de rode sjaal om.  
Dat is voor iedereen een teken dat je niet bij de juf mag komen (ongeveer 10 

minuten).  
Als je in die tijd iets niet weet, kun je het aan de groepsleider vragen.  

Als die het niet weet, mag hij/zij naar de juf.  
Op dat moment heeft de juf even tijd om iets te doen met  

kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. 



Werken met leidersvlaggen  

Per groepje is één kind de leider.  
Wanneer je leider bent mag je een rode vlag op je tafel zetten.  

Als de kinderen in je groepje iets niet weten, moeten ze het eerst aan jou vragen.  

Leidersvlag 



Het werken  

Tijdens het werken zijn alle kinderen in groepjes met iets anders bezig.  
Vouwen, knutselen, puzzelen, tekenen, schrijven, bouwen, in de poppenhoek, enz.  



Het opruimen  

Na ongeveer een uurtje werken moet  
alles ook weer opgeruimd worden.  

En iedereen helpt natuurlijk mee……  



Werken met het keuzebord  

’s Morgens krijg je een werkje van de juf met een opdracht. 
’s Middags mag je een werkje kiezen.  



’s Morgens om 10.20 uur spelen 
 alle kinderen een kwartiertje  

samen buiten.  
Er zijn dan altijd twee juffen buiten.  

Pauze  



Zowel ’s morgens als  
’s middags ga je met alle  
kinderen buitenspelen.  

We hebben fietsen,  
karren, steppen en als  

het mooi weer is, hebben  
we ook heel veel spullen  

om lekker in de  
zandbak te spelen.  

Buitenspelen  



WC  

Als je moet plassen hebben we speciale wc’s voor kinderen; 
één voor de meisjes en één voor de jongens. 

Maar na het plassen moet je wel eventjes je handen wassen . 



Gymles  

Ook ga je regelmatig gymmen in de speelzaal.  
Hier hebben we allerlei materialen om je te leren springen, huppelen,  

gooien, vangen, klimmen en rollen.  



Spelletjes  

In de speelzaal doen we ook vaak 
spelletjes. Bijvoorbeeld 

zangspelletjes  
en tik- en wedstrijdspelletjes.  



Bijna tijd om naar huis te gaan  

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan, staan alle papa’s, mama’s  
oma’s en opa’s te wachten totdat de kinderen naar buiten komen.  



Naar huis  

Om 12. 00 uur en om 15.15 uur gaan de meeste kinderen weer naar huis.  



Overblijven  

Het kan ook zijn dat je tussen de middag op school blijft.  
Je neemt dan brood mee en dat eet je gezellig op in de Kuip;  

dat is onze gemeenschappelijke ruimte.  
De mensen van MIKZ helpen hierbij en daarna ga je lekker buitenspelen. 

Ook hierbij zijn mensen van MIKZ aanwezig.  



Foto’s van de verschillende groepen  

Op bijna alle foto’s die je nu gezien hebt zijn kinderen 4, 5 en 6 jaar oud.  
Maar er zitten ook grotere kinderen op onze school; Kijk maar mee!  

Groep 5a Groep 7b 

Groep 8a 



Personeelskamer 

‘s Morgens drinken de juffen en meneren  
in de personeelskamer een kopje koffie of thee. 

Tussen de middag eten ze hier ook hun boterhammen op. 
Maar deze ruimte wordt ook vaak door kinderen gebruikt.  



Directeur  

Natuurlijk heeft onze school ook een directeur; dat is Frank van Maldegem.  
Hij zit vaak in zijn kamertje te werken,  

maar je ziet hem ook regelmatig door de school lopen.  



Verschillende activiteiten  

Tenslotte zie je op de volgende dia’s wat foto’s  
van nog meer leuke dingen die we  

hier op school doen.  



Sinterklaas  



Kerst  





Sportdag 



Herfst 



Schoolreisje 

Een keer in de twee jaar gaan we met de hele school op schoolreisje. 
Met de groepen 1 t/m 4 gaan we al een aantal jaren met veel plezier naar  

DippieDoe in Best. 



Tot slot 

We hopen dat je met veel plezier naar de 
diapresentatie hebt gekeken en nu een 
beetje weet hoe het er op onze school  

aan toe gaat. 
Maar in het echt is het allemaal  

nog veel leuker !! 
Hopelijk zien we je snel op de  

Pater van der Geldschool. 
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