Wenperiode voor kleuters in LIFE!
LIFE! Visie en verzoeken tijdens de wenperiode
Nadat jij en je kind een intakegesprek gehad hebben, en de wenperiode is
afgesproken, begint er een spannende periode. Jouw 4/5 jarige start zijn/haar eerste
dag op school. Dit kan betekenen dat het wennen is voor het hele gezin, en in het
bijzonder natuurlijk voor het kind dat naar LIFE! gaat.
Er ontstaat vaak een nieuwe routine van de dag, de student maakt kennis met een
nieuwe plek en met nieuwe mensen. Ook voor de studenten en docenten binnen
LIFE! is het wennen. Er komt een nieuwe student in de groep. Onze wens is om het
gedurende deze periode voor iedereen comfortabel te houden en daarom hebben
we wat richtlijnen opgesteld voor gedurende deze periode.













Wij vragen je om geen broertjes of zusjes mee te nemen, tenzij het een baby is
in een draagdoek of in de armen. Zodra het kindje kan zitten of kruipen trekt
het aandacht en kan dit zorgen voor onrust en afleiding binnen LIFE!. Als het
echt niet anders kan, let dan alsjeblieft zelf op het kleintje.
Wij adviseren om twee dagen per week te komen wennen. De eerste week
stellen we voor om 2 uur per dag te blijven en niet later dan om 9:45 te
arriveren. We nodigen de opvoeder uit om zelf ook 2 uur te blijven en
eventueel een korte wandeling in de buurt te maken.
Tijdens de tweede week stellen we voor om 4 uur te blijven en als de
opvoeder nog niet voor een wandeling geweest is, dan stellen we voor om dit
deze week te doen. Afhankelijk van hoe de wenstudent zich voelt, kan de
opvoeder beslissen korter of langer weg te blijven.
In de derde en vierde week stellen we voor om slechts een paar minuten te
blijven en na 4 uur je kind weer op te halen. De student wordt voor 9.45 uur
verwacht. Als het kind wordt opgehaald kun je een kort gesprek met de
leerkracht voeren. Het is niet de bedoeling om uitgebreid te blijven spelen
met het kind samen. Het is ons opgevallen dat de wenstudenten vaak niet
naar huis willen als ze bij LIFE! zijn. Tegelijkertijd blijkt dat ze soms de volgende
dag niet naar school willen gaan. Door de wenstudent niet te lang te laten
blijven, zelfs al wil hij/zij dat wil, voorkomen we dat ze teveel indrukken krijgen,
oververmoeid en overprikkeld raken.
Na deze eerste maand plannen we een startgesprek om te evalueren hoe
het is gegaan en te kijken hoe we verder willen.
Binnen LIFE! doen we ons best om steeds maximaal één wenstudent in de
leeftijd van 4/5 jaar te hebben per twee weken. We kiezen hiervoor omdat de
jonge studenten veel aandacht nodig hebben tijdens de wenperiode.
We zouden het op prijs stellen als de student zelfstandig naar het toilet kan
gaan. Indien dit niet het geval is, zouden we dat graag van tevoren willen
weten.
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