Infoboekje kleuterschool

Ik kan bouwen, ik kan sjouwen
en kunstjes doen op slappe touwen.
Ik kan tekenen, ik kan plakken
en balanceren op hoge hakken.
Ik kan dansen, ik kan zingen
en van een hoge tafel springen.
Ik kan tellen, ik ken de kleuren
en kan zo heerlijk om iets lekkers zeuren.
Ik kan al echte letters schrijven
maar wil zo graag nog kleuter blijven.
Ik wil proeven ... ruiken ... en voelen.
Ik wil groeien in MIJN EIGEN doelen.
Met mijn handen
en mijn voeten.
Heerlijk in de wereld wroeten.
Ik ben ik, ik ben uniek,
en ik ben NIET van elastiek.
Je kunt me niet maken tot iets wat ik niet ben
maar wel helpen zodat ik mezelf nog beter ken
want zelfs als ik mijn knie bezeer,
weet dan dat ik ALTIJD leer!

1.

Welkom

Beste ouder(s),
Wij willen u verwelkomen op onze school. U heeft een schoolreglement ontvangen van onze directie
maar met dit boekje willen wij u nog wat dichter brengen bij het kleuterteam. Uw kind komt voor de
eerste keer naar school. Dat is een grote stap. Daarom willen we in dit boekje ons kleuterteam
voorstellen. We laten u kennis maken met enkele afspraken.

Geniet mee van onze tocht door de kleuterschool!!

De Kleuterjuffen

2.

Kennismaking met de juffen

Elke klas heeft zijn eigen kleur. Dat maakt het voor de kinderen makkelijker om te weten waar ze
naartoe moeten of aan welke juf ze iets moeten gaan vragen. Dit kleur komt ook terug in de
symbolen, de heen-en weermapjes enz…

Even voorstellen:
Zorg:
juf Chantal
Kleuterturnen:
juf Cindy

Peuter:
juf Marianne

K3:
juf Tineke

Zorg:
juf Leen

K1:
juf Maaike

K2:
juf Dominique

Kinderverzorgster:
Anneke

3.

Enkele algemene afspraken

3.1

Heen- en weermapje

In de kleuterschool werken we met een kaartensysteem, vooraan op het mapje zit een kaart. Als
deze op groen staat, dan staat er niets in het schriftje of heeft u kleuter geen brieven meegekregen.
Wanneer het kaartje op rood staat, dan staat er een boodschap in of zitten er brieven in het mapje.
Dit werkt voor beide partijen zowel voor leerkracht als voor ouders.

3.2

Fruit, koek en drank

Wij willen als school gezonde voeding promoten naar de kinderen toe. Daarom hebben we besloten
om elke voormiddag alle kinderen gezonde voeding te laten eten.
We vragen om elke morgen een stukje fruit of groente mee te geven. Dit mag ook een boterham zijn,
rozijntjes of noten.
In de namiddag mogen de kinderen een koek ZONDER CHOCOLADE meebrengen.
Voor een drankje kunnen de kinderen kiezen tussen water of melk. De kinderen kunnen ook een
flesje water meebrengen van thuis of water van de kraan krijgen.

3.3

Verjaardagen

De jarige wordt natuurlijk in elke klas gevierd met liedjes, een kroon enz… Natuurlijk mag er
getrakteerd worden door de jarige maar wij vragen om GEEN INDIVIDUELE CADEAUS te geven. Er
mag wel iets om te eten gegeven worden maar hou wel rekening met vriendjes die allergisch zijn. Er
kan ook gekozen worden voor een klascadeau. (bv. waardebon, boekenbon, puzzel,
gezelschapsspel,…)

3.4

Speelgoed

Wij vragen om uw kleuter GEEN speelgoed te laten meenemen naar school tenzij het natuurlijk
gevraagd wordt of wanneer het te maken heeft met het thema. Voorzie dan ook altijd de naam van
uw kind op alles zodat er niets verloren gaat.

3.5

Brengen en afhalen

De kinderen kunnen vanaf 8u25 op school terecht. Vanaf dat moment is er toezicht. Voor de jongste
kinderen (peuter en eerste kleuter) hebben we gekozen voor de ’zachte’ landing. Dit houdt in dat de
kinderen om 8u35 naar de klas mogen gebracht worden en daar afscheid kunnen nemen van ouders
of grootouders. Tegen 8u45 moeten alle ouders/grootouders uit de speelzaal zijn. De andere
kinderen komen met de juf en de klasrij om 8u45 naar klas. Bij het belsignaal worden de poorten
gesloten. Gelieve deze afspraken te respecteren voor de goede gang van zaken. Hou het afscheid
kort zodat het voor het kind en voor uzelf veel makkelijker is. Het afhalen gebeurt aan het groene
hekken. De juffen roepen de kinderen bij hun naam zodat we controle hebben over wie al afgehaald
is en wie niet.

3.6

Contactmomenten

Elke juf kan u tijdens klasvrije momenten op school aanspreken of om hulp vragen bij problemen.

3.7

•

Er is ook altijd eind augustus een opendeurdag waar u al kan komen kennismaken
met de nieuwe klas.

•

Begin september- oktober is er een infoavond waar de klaswerking en andere
afspraken door de juf in de klas uitgelegd worden.

•

Daarnaast zijn er ook enkele oudercontactavonden voorzien nl. eentje rond de
herfstvakantie, eentje in mei.

Luizen

Indien u luizen bij uw kleuter vaststelt, gelieve dit dan aan de juf te melden.

3.8

Medicatie

Wanneer uw kleuter medicatie nodig heeft, dient er een doktersvoorschrift afgegeven te worden
met de vermelding van de medicatie en de juiste dosering die gegeven moet worden. Zonder attest
mag de leerkracht geen medicatie toedienen.

