Infobrochure
Kleuterschool

Mijn nieuwe klas
Heel veel kindjes bij elkaar.
Oh! Wat leuk! Wat doen ze daar?
Spelen in de poppenhoek,
Plaatjes kijken in een boek
Verven met een grote kwast
Kijken of de puzzel past
Water drinken uit de kraan
Even bij de juf gaan staan
’t Is tijd om naar school te gaan
Dag mama, dag papa,
dag broer dag zus
‘k ga nu naar de juf,
Hier,… nog een dikke kus.

Gegevens van de school
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Enkele tips en afspraken


Onthaal en ophalen van uw kind

De poort van de school gaat open
om 8.15 uur, de bel gaat om 8.30 uur.
Op dat moment begint de klasdag
echt voor alle kleuters. Het is dan
ook belangrijk dat iedereen tijdig
aanwezig is, zodat de juffen, samen
met al hun kleuters, de dag kunnen
beginnen met het onthaal in de klas.
Wij raden aan om kort, maar deugddoend afscheid te nemen van uw kind aan
de poort. Nieuwe instappertjes mogen de eerste twee weken dat ze naar
school komen nog tot in de klas gebracht worden door de ouders.
Indien u een vraag zou hebben voor de juf of haar wil spreken, kan dat
eventueel ook op het moment dat u uw kleuter brengt tussen 8.15 en 8.30
uur.
Na elke speeltijd verzamelen de kleuters onder het afdak, op de bank. Van
daaruit gaat iedereen dan samen naar binnen.
Als de school uit is, zowel ’s middags als ’s avonds, komt de juf met de
kinderen buiten onder het afdak op de bank zitten. Als alle kleuters zitten,
mogen ze opgehaald worden.


Drank en koek

Net voor de speeltijd begint, eten we met de kleuters een koek of een stuk
fruit dat van thuis wordt meegebracht. Er mag dus voor twee keer per dag
lekkers voorzien worden. Hierbij vermijden we koeken met chocolade,
appelsienen of overrijpe bananen. De koek wordt thuis bij voorkeur in een
doosje gestopt, waarop de naam of het kenteken van uw kind staat. Koeken
en fruit worden ’s morgens in de klas uit de boekentas gehaald en verzameld.
Drinken voor tussendoor brengen we niet mee. Na de speeltijd drinken we
allemaal een bekertje water en in de winter zorgt de juf voor thee.
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Reservebroekje

In de boekentas van uw kleuter mag u een reservebroekje stoppen voor het
geval er zich een ongelukje zou voordoen. Probeer ervoor te zorgen dat uw
kleuter “gemakkelijke” kledij aanheeft. Bretellen en een riem kunnen
bijvoorbeeld wat moeilijker zijn.


Verjaardag

Met de verjaardag worden onze kleuters gevierd in de
klas. De juf zorgt ervoor dat alles aanwezig is om dit
te vieren. Er wordt dus van thuis niets meegebracht
om te trakteren.



Koken

Soms zal er gekookt worden in de klas. Tijdens die kookmomenten kunnen de
kleuters zelf roeren, smeren, kijken en vooral proeven. We proberen zoveel
mogelijk het gerecht in het thema van die week te passen. Als uw kind
bepaalde dingen niet mag eten of drinken, laat het ons dan zeker tijdig
weten.


Blijven eten in de refter

Voor het middageten gaan de kleuters nog even plassen en buitenspelen. Als
de bel gaat, gaan de kleuters de handen wassen en gaan ze met de
refterbegeleiders naar het eetklasje. De juf duidt elke dag op een lijst aan
wie er blijft eten. De reftervergoeding komt op de schoolrekening, samen
met het bedrag van het drankje dat genomen wordt in de refter. De kleuters
mogen eventueel ook van thuis drinken meebrengen in een afsluitbare, niet
glazen fles (drinkbus, plastic flesje,…) . De dranken die hierin toegelaten zijn,
zijn dezelfde dan die op school worden aangeboden: water, fruitsap,
melk/chocomelk. Hierbij vragen we ook om de boterhammendozen en
meegebrachte flesjes steeds te voorzien van de naam of symbool van uw kind.
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Turnpantoffels
Tijdens de turnles dragen de kleuters turnpantoffels
(of gewone pantoffeltjes) die ze van thuis meebrengen.
Graag wel even op beide de naam of het klassymbool
van uw kind aanbrengen. Voor een turnzakje zorgen de
juffen zelf. De turnpantoffels blijven het hele jaar op
school. Wanneer deze te klein zijn, geven de juffen een
seintje en bezorgen ze de pantoffels terug. In dat
geval vragen we u om graag zo snel mogelijk een maatje
groter mee naar school te geven.



Zakdoeken

Om hygiënische redenen is het eigenlijk het beste om met papieren
zakdoekjes te werken. Het is tevens ook handiger. Zo kunnen onze juffen
ervoor zorgen dat er steeds op een hygiënische manier neusjes proper
gemaakt kunnen worden.


Pasfoto

Eén van de eerste dagen dat uw kind naar school komt, mag het een pasfoto
of een andere foto die verknipt mag worden (een kopie is uiteraard ook
prima), meebrengen. Deze foto wordt gebruikt voor de
aanwezigheidskalender, waarop onze kleuters dagelijks zien wie er wel of niet
aanwezig is in de klas.


Fruitdag

Op woensdag is het fruit- en groentedag. Op deze dag
worden dus geen koeken mee naar school gegeven, maar
wel een stuk fruit of groente met de naam erop of het
symbool indien mogelijk.


Werkjes van de kleuters

Tekeningen, werkjes, liedjes en versjes worden na een thema meegegeven in
een kaft. Gelieve de lege kaft steeds de volgende dag terug mee naar school
te geven. De juffen zorgen in de loop van de eerste weken voor een grote
map waarin u de werkjes thuis netjes kan bewaren.
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Oudercontacten

In de eerste helft van september wordt er een
algemene infoavond georganiseerd voor alle
ouders samen. Hier wordt door de juffen meer
verteld over de dagelijkse werking in onze
school.
Nadien worden alle ouders nog twee keer
uitgenodigd voor een individueel
oudercontact. Eén in het eerste trimester en één in het laatste trimester.
Indien u tussendoor vragen zou hebben of er problemen zouden zijn, kan u
uiteraard steeds de juf contacteren.


Verdeling van de leefgroepen

Juf Elke/Daisy duobaan: groene klas
Juf Sabine: gele klas
Juf Charis: blauwe klas
Juf Caroline: paarse klas
Juf Karin/Anke: witte klas
Turnjuf : Juf Carla


Schoolrekening

Wij werken met een schoolrekening. Deze zal u vijf keer per schooljaar
ontvangen. De maximumfactuur voor de kleuters bedraagt 45 euro. Hierin
zijn o.a. de schoolreis, kosten voor de kookactiviteiten, theaterbezoek,
leeruitstap,… begrepen. Kosten voor het blijven eten, de voor- en naschoolse
opvang behoren niet tot de maximumfactuur, het zijn facultatieve kosten
die eveneens via de schoolrekening verrekend worden.


Speelgoed

Speelgoed van thuis, waaronder ook sieraden,
juwelen, lipgloss,… wordt niet mee naar school
gebracht. Een mooi prentenboek kan wel, zeker
als we rond een bepaald thema werken mag u
altijd een gepast boek meegeven (wel graag
aangepast aan de leeftijd).
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Berichten

Aan de poort staat een berichtenkast. Hierin wordt regelmatig informatie
gehangen. Het gaat om algemene berichten voor alle ouders.
Als er specifieke zaken gemeld moeten worden die alleen voor een bepaalde
leefgroep bedoeld zijn, zal dit door de betreffende juf gebeuren via een
briefje dat met uw kind wordt meegegeven.


Luizen

Als uw kleuter luizen zou hebben, iets wat altijd kan gebeuren en waarvoor
absoluut niemand zich moet schamen, willen we wel vragen om dit zo snel
mogelijk aan de juf te melden. Er is ook een kriebelteam werkzaam in de
school. Omtrent de werking hiervan ontvangt u een apart infoblad bij de
inschrijving. Dit is ook terug te vinden op de website van de school.


Ziekte

Als uw kleuter voor een langere periode ziek zou zijn, is de juf daar graag van
op de hoogte. Daarom willen we vragen om even rechtstreeks naar de
kleuterschool te bellen tussen 8.15 en 8.30 uur. Dit is op het nummer
03 667 34 00. Indien u daar op dat moment geen aansluiting zou krijgen,
probeert u best even terug tijdens de speeltijd (10.10 – 10.25 uur) of tijdens
de middagpauze.
Voor korte afwezigheden van 1 of 2 dagen is dit niet nodig.
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Voor- en naschoolse opvang

De school organiseert voor- en naschoolse opvang. Verder informatie
hieromtrent is terug te vinden in een aparte brochure die u ontvangt bij de
inschrijving en die ook terug te vinden is op de website. Kleuters die voor
8.15 uur aanwezig zijn of om 16.00 uur nog niet zijn opgehaald, gaan
automatisch naar de opvang. Dit zal dan ook aangerekend worden. Voor alle
duidelijkheid ook even melden dat er op woensdag geen naschoolse opvang is.



Kledij

Om ongemakken te vermijden en kwijtspelen te voorkomen, willen we vragen
om op of in zakdoeken, wanten, mutsen, sjaals, schoenen,… zoveel mogelijk
de naam of symbool van je kind aan te brengen. We raden tevens aan om, als
het kan, bij koud weer geen handschoenen met vingers te gebruiken, maar
wel wanten die met een touwtje aan de jas hangen.
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