INFOBROCHURE peuterklas en 1 ste kleuterklas
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Beste ouders en kinderen,
Welkom op onze school!
Dit boekje bevat interessante en belangrijke informatie over de
school en de klaswerking

Wat kan je er in terugvinden?
• De school: enkele belangrijke zaken
• Een dag in de klas van je kind
• Wat kunnen jullie thuis doen?

We wensen
schooljaar!

jullie

veel

plezier

toe

dit
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1) De school: enkele belangrijke zaken
•

Enkele belangrijke personen in de school en in de klas

Mevrouw Veerle Declercq is de directeur

Juf Evy is de juf van de peuter- en 1ste kleuterklas

Meester David is de turnleerkracht. De kinderen turnen 1 keer per week op MAANDAG

Juf Annelies is de SES- leerkracht. Zij helpt enkele uren per week bij de juf in de klas.

3

Jules is een extra vriend in de klas. Hij stimuleert taal en zelfvertrouwen bij de kleuters.
Jullie maken binnenkort kennis met hem.
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•

De schooluren: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

Voormiddag:
De ouders zijn welkom in de klas vanaf 8u30 tot 8u45 voor
een warm welkom

TOT
8:45

12:20

Namiddag:

TOT
13:20

Middagpauze?

15:15

van 12u25 tot 13u20
 Uw kind mag naar huis maar dit is niet
verplicht.
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De schooluren op woensdag

TOT
8:45

•

12:15

Voor- en naschoolse opvang (werkende ouders)

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
• Voor school:

van 7u30 tot 8u30

• Na school:

van 15u30 tot 18u

Woensdag:
• Voor school:

van 7u30 tot 8u30

• Na school:

van 12u25 tot 18u
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•

Zindelijkheid

Wij vinden het fijn als uw kind geen pamper draagt. Leer uw kind
zelfstandig naar het toilet te gaan. Is uw kind nog niet zindelijk? Overleg
dan met de juf hoe de zindelijkstraining zal aangepakt worden. Dit
gebeurt samen met de ouders. Alleen dan kan er gegaan worden voor
succes. Wij weten dat ieder kind groeit op eigen tempo.
Zorg voor gemakkelijke kledij, dit vereenvoudigt het
toiletmoment

Geen broeksriemen of broekpakken aub

Schoenen met velcro-plakkers en Geen veters aub...
Ook als we turnen doen de kleuters zelf schoentjes aan en uit: dit
stimuleert de zelfstandigheid en geeft ons 15 minuten meer om te spelen
en sporten.

• Met vragen i.v.m de zindelijkheidstraining kan u steeds
terecht bij de juf.
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•

Wat als je kind ziek is?

Zieke kleuters met koorts blijven thuis.
We volgen ook steeds de coronamaatregels van dat moment.
Hiervoor krijgt u een brief van het CLB

De school dient wel verwittigd te worden op het
telefoonnummer :02/313.80.80

 Medicijnen? Mogen enkel toegediend worden na
voorleggen van een doktersvoorschrift.
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•

Reservekledij

Zorg voor reservekledij in een zak/tas met naam van uw kind
op, deze blijven in de klas.

Broek en kousen

T-shirt en slipjes

Plaats de naam van uw kind op de kledij.
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•

Fopspeen, speelgoed, knuffel, kledij

Liever geen speelgoed van thuis meenemen naar school. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor kapotte spullen of dingen die
verdwijnen. We hebben heel veel leuks in de klas.

Knuffels en fopspeen van thuis meenemen naar school kan de
eerste tijd wel om zich fijn en comfortabel te voelen in de klas
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•

Kleuterdagboek en wattsapp

Het Heen en weer envelopje en wattsapp is een belangrijk
communicatiemiddel tussen ouders, kind, juf en de school.
Hierop en hierin komen alle berichtjes en vragen naar school of naar
huis. Kijk elke dag even na.
Op vrijdag krijgen jullie een fotocollage van de afgelopen week via
wattsapp en uitleg over het voorbije thema.
Facturen en andere papieren communicatie verloopt via het
kleuterdagboekje.
Check zeker onze facebook
https://www.facebook.com/groups/1251339802011382
Belangrijk!! Het kleuterdagboek blijft altijd in de boekentas van je
kleuter zitten!!!!!
•

Schoolwebsite

Op de website staat allerlei informatie over onze school: foto’s,
schoolreglement, leuke ideetjes, …
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2) Een dag in de klas van je kind
8u45-9u
onthaalmoment

9u-10u

activiteiten in kleine groepjes of
samen(Elke dag 1 creamoment,
kindjes dragen in de klas
speelkleding)

10u-10u10
tienuurtje

10u10-10u25
WC-bezoek
10u25-10u40
speeltijd

10u40-12u20

activiteiten in kleine groepjes
WC –bezoek

2 keer per week turnen
12u25-13u20
eten in refter of thuis + speeltijd

12

13u20-13u30
WC-bezoek
Onthaal(verhaaltje)

13u30-14u05
vrij spel met aanbod van begeleide
activiteiten

14u5-14u10
WC-bezoek
14u10-14u25
Speeltijd

14u25- 14u40
4 uurtje

14u25-15u15
Afsluiting met Ding dong

•

Tienuurtje
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Er wordt geen drankje gedronken. Wel water in een hervulbare
waterfles. Geen wegwerp!

En een stuk fruit, GESNEDEN in een fruitdoosje
(naam op het doosje zetten!!) ELKE dag eten we fruit om 10 uur.
Koekje ook in een doosje ZONDER papiertje. Dit eten we om 2u30.
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•

Speeltijd

In de voormiddag spelen de kleuters apart van de kinderen van de
lagere school.
Een step of fiets kan meekomen. MAAR moet buiten in de
fietsenstalling vastgemaakt worden. De gang is geen parking ivm
veiligheid.

Communicatie
Onze communicatie verloopt in de eerste plaats in het Nederlands.
Indien u iets niet begrijpt,spreek ons gerust aan. We hebben veel
verschillende vertalingen tot onze beschikking en helpen u graag
verder.

Welkom allemaal!
En “Wees thuis in onze school!”
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