Lotte

Max

Dit is jouw zaklamp!
Bewaar hem in deze gleuf
(of stop hem terug in
de vorm hiernaast)!

Hoi, ik ben Lot

te!

Ik ben een m
eisje en
ik hou van d
e kleur
geel. Mijn lie
velingsknuffel is ee
n konijn
met lange o
ren en
een geel tru
itje aan.

Hallo, ik ben Max!

je en
Ik ben een jonget
r
kl
ik hou van de eu
gsrood. Mijn lievelin
. Hij
knuffel is mijn beer
t een
heet Teddy en heef
rood sjaaltje om.
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Max en Lotte zijn een tweeling. Dat betekent dat ze samen in mama’s buik
zaten, en op dezelfde dag geboren zijn. Ze zijn dus allebei even oud en op
dezelfde dag jarig. En binnenkort gaan ze samen voor het eerst naar school!
k voor het eerst
Ga jij binnenkort oo
al benieuwd wat
naar school? Ben je
doen? Kijk dan
je daar allemaal mag
tte.
mee met Max en Lo

Kun je mij op elke
bladzijde vinden?
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Pak de zaklamp
hiernaast voorzichtig
uit het boek.

Als je de zaklamp on
der
de donkere folieblad
en
houdt, kun je de pren
t
onderzoeken.

weer opbergen
Je kunt de zaklamp
hiernaast terug te
door hem in de vorm
gleuf hierboven te
leggen, of hem in de
klamp kwijt? Teken
steken. Ben je de za
n stuk stevig wit
er dan zelf een op ee
uit!
papier en knip hem

nt, mag je voor het
Als je (bijna) vier be
1,
an ga je naar groep
D
.
ol
ho
sc
ar
na
t
rs
ee
oep 0, een speciaal
of soms eerst naar gr
omgroep’ heet. Dan
klasje dat een ‘instro
kantie naar groep 1.
mag je na de grote va

Als je vier bent hoef je nog
geen hele dagen naar school.
Dat moet pas echt als je
vijf jaar oud bent geworden.
En wist je dat je woensdag
altijd ’s middags vrij bent?

g iets te
Vergeet niet elke da
voor het
eten mee te nemen
am met iets
tienuurtje. Een boterh
stuk fruit, of
lekkers erop, of een
ijtkoek. En
een dikke plak ontb
ken.
natuurlijk iets te drin

t in
Als je jarig bent wordt da
pas
de klas gevierd. Mees tal
ijg
als je vijf wordt. Dan kr
at
je een mo oie hoed en ga
Je
iedereen vo or je zingen.
ng s
mag dan trakteren en la
s.
andere juffen en mees ter

vaak
Je begint op school
gen of
met een paar wenda
hoef je maar
oefenochtendjes. Dan
school en kun
een halve dag naar
uis spelen of
je ’s middags weer th
slapen.
nog eventjes lekker

Als je iets wilt vragen in
de klas, moet je je vinger
opsteken en wachten tot je
iets mag zeggen.

In de klas zijn verschillende
speelhoeken gemaakt. Je hebt
bijvoorbeeld een bouwhoek en
een huishoek, maar soms ook
een zandbak en een speciale
plek voor het verven.

ol ook
Wist je dat je op scho
visie mag
wel eens naar de tele
k in de
kijken? En dat je oo
ts op de
kleuterklas al eens ie
?
computer mag doen

