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Locatie Kids First 
Zoals we al hebben aangegeven, krijgt de Emmaschool volgend school jaar 16 groepen. Aangezien we 
al het speellokaal in gebruik hebben als extra lokaal, is er geen ruimte meer in de school voor 16e 
groep. Gelukkig is er een lokaal beschikbaar gekomen in het gebouw van Kids First. Dit gebouw staat 
aan het eind van de Prinses Irenestraat en is dus op loofafstand van het hoofdgebouw. Na overleg is 
er besloten om daar groep 7A van Juf Tineke en Juf Mia naar toe te laten gaan. Om te zorgen dat de 
kinderen gewoon contact kunnen blijven houden met de andere groepen, gaan we het als volgt 
regelen: 

 De kinderen komen voor schooltijd gewoon naar het hoofdgebouw. Ze zetten daar hun fiets 
neer en kunnen lekker spelen op het plein. 

 Op het moment dat de bel gaat (8.25 uur) verzamelen de kinderen zich bij het hek. De 
leerkracht komt de kinderen ophalen en neemt ze mee naar hun lokaal in het gebouw van 
Kids First. 

 Tijdens de ochtendpauze gaan de kinderen naar het schoolplein van het hoofdgebouw om te 
spelen. De leerkracht brengt de kinderen naar het plein en neemt ze aan het eind van de 
pauze weer mee naar hun lokaal. 

 Aan het eind van de ochtend brengt de leerkracht alle kinderen naar het hoofdgebouw. 
Vandaaruit gaan ze naar huis of de overblijf. 

 ‘s Middags komen de kinderen naar het hoofdgebouw en gaan spelen op het plein. Om 13.25 
uur gaat de bel en moeten de kinderen zich verzamelen bij het hek. De leerkracht neemt de 
kinderen mee naar hun lokaal. 

 Aan het eind van de middag brengt de leerkracht alle kinderen naar het hoofdgebouw, 
vandaaruit gaan ze naar huis of naar de BSO. 

 

 


