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Welkom
in De Boomhut

Fijn dat je er bent
Kijk maar mee

hoe het op
school gaat

Als je binnen
komt mag je
jas in de

luizenzak en
je tas aan
de kapstok



De juf zegt:
“Goedemorgen”

als je de klas in 
komt

Je mag dan met 
papa of mama 

een werkje
uitkiezen op
het planbord

Hierna mag
je even kort

aan een tafel 
gaan spelen



Je geeft
papa of mama 

een knuffel
en je kunt even 

zwaaien
“Tot straks!”

Als het tijd is
 roept de juf

dat we in
de kring

gaan

kom jij
hier zitten?



De juf
gaat eerst

vertellen
wat je die

dag allemaal
gaat doen

Ben jij het

hulpje?
Dan mag je
naast de juf

zitten

In de kring
gaan we leuke

spelletjes
doen

of leest
de juf een

verhaaltje
voor



Na de kring
gaan we

werkjes maken
of spelen

in de bouw-

of huishoek



Wil jij ook
wel komen
klimmen 
en glijden

in de
speelzaal?

Soms
gaan we
gymmen



Van al
dat werken
en gymmen

krijg je
honger en
dorst

We gaan
lekker fruit
eten en wat 
drinken
Pak maar
snel je tas!

Misschien
moet je

tussendoor
wel naar
de WC...

Kies maar
een leuk dier

uit waar je wilt 
plassen...

...en was
daarna ook

goed je
handen!



Natuurlijk
gaan we
ook lekker
buiten
spelen

Trek je jas
maar aan en
dan gaan we

snel!

Wat ga jij
 spelen?

Zandbak

op de
 fiets

duikelrek

paardje spelen



Als het
broodje op
is gaan we

weer in
de kring

Na het
spelen is het
tijd voor een
boterham

De
overblijfjuf 

komt gezellig
een broodje met 

jullie eten

Misschien
komen 

Raai de 
Kraai

Aap of tijger
wel langs

Na de kring
mag je zelf

een werkje
uitkiezen
Wat ga
jij doen?



Na al
dat spelen

is het weer tijd om 
naar buiten

te gaan
Misschien

ga jij nu wel
op het

Wiebelrek

En voor je
het weet is

de dag alweer 
voorbij en

gaan we
naar huis

Pak dan
maar je

jas en tas
en kom in

de rij staan



Samen met
de juf lopen we 

naar buiten en
gaan we bij
de muur

staan

Zie jij je
vader, moeder 

of
buitenschoolse 

opvang al?

Steek dan
je hand op
De juf zegt

dan wanneer
je mag
gaan



Fijn dat je

En hopelijk

vond je het een

er was!

gezellige dag!


