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1. Fladder je mee op ontdekkingstocht door onze kleuterafdeling?
1.1 Welkom op onze school
Beste ouder(s)
Er breekt een belangrijke periode aan in het leven van uw kind. Het mag namelijk voor
het eerst naar school.
Met de school willen wij ons inzetten om de beste zorgen te bieden aan uw kind.
Wij vinden het dan ook een eer om de directeur, juffen en meesters van uw kind te
mogen zijn.
In deze brochure willen wu u laten kennis maken met de kleuterafdeling van onze school.
We geven enkele belangrijke tips mee als voorbereiding op het schoolavontuur. Ook
zorgen we voor de nodige info van klasgebeuren, afspraken... .
Als er vragen zijn dan bent u steeds welkom. Wij houden van een open communicatie en
staan als team voor u klaar.
We zouden het fijn vinden mocht u even de tijd nemen om deze informatie door te
nemen.
We kijken uit naar een gezegend en fijn schooljaar!
Directie en kleuterteam

1.2 Onze school is...
... een zorgende school
Elke kleuter is belangrijk. Daarom ijveren de zorgjuf en
zorgcoördinator ervoor dat uw kind zich goed voelt en
geholpen wordt waar nodig.
De kleuterjuffen zorgen er eveneens voor dat uw kind gelukkig
is bij ons.
Eén dag per week kunnen wij beroep doen op de professionele
hulp van onze kinderverzorgster.
Voor de allerkleinsten zijn het soms lange dagen en daarom
krijgen zij de kans om te slapen in ons slaapklasje.
... een respectvolle school
Ook in de kleuterschool leert uw kind belangrijke waarden.
Eerlijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, respect
en vriendschap zijn bij ons erg belangrijk.
Die waarden worden onder andere meegegeven in onze
dagelijkse godsdienstmomenten en verschillende momenten van
gebed.

... een creatieve school
Doordat kleuters heel graag creatief bezig zijn geven wij hen de kans om dit op elk vlak
volop te uiten. We werken elk jaar één of meerdere projecten uit met alle
kleuterklassen samen. De activiteiten en thema’s sluiten aan bij de leefwereld van uw
kind. De allerkleinsten zullen vooral experimenteren en ontdekken. Vanaf de 2e
kleuterklas ontdekken ze technieken en oefenen bepaalde vaardigheden.
Drama en toneel in de vorm van poppenspel zorgen voor de nodige fantasie en spanning.
... een actieve school
Onze kleuters krijgen twee keer per week de kans om zich
eens goed uit te leven tijdens de lessen bewegingsopvoeding.
Vanaf de 2e kleuterklas wordt er gestart met watergewenning.
Per schooljaar zorgen we voor een kindvriendelijke sportdag
en schoolreis.
Als ouder krijgt u de mogelijkheid om uw kleuter in actie te
zien tijdens een opendeurdag of schoolfeest. De grootouders
staan bij ons ook elk jaar even in de kijker.
... een luisterende school
U bent altijd welkom voor een gesprek met de leerkrachten of directie. Elke kleuter
heen een heen- en weermapje waarin u uw vragen en opmerkingen kwijt kan.
Ook wordt u verschillende keren per jaar uitgenodigd op het oudercontact.

De school beschikt over een schoolraad en vriendenkring waar ouders zelf de kans
krijgen om zich actief in te zetten voor de school.
... een moderne school
We hebben een mooi en modern schoolgebouw dat volledig aangepast is aan de kinderen.
Onze klassen zijn kindvriendelijk ingericht met gevarieerde, kleurrijke hoeken. De
kleuters spelen op een aparte en aangepaste kleuterspeelplaats. Bij heel mooi weer
spelen we op de speeltuigen en kan uw kleuter fietsen op de volledige ruimte van de
speelplaats.
... een betrokken school
Het zendingsproject zorgt er jaarlijks voor dat ook de kleuters zich kunnen verplaatsen
in een andere cultuur en leefsituatie. We proberen hen al op jonge leeftijd te betrekken
bij de noden van mensen om ons heen. De kleuters worden hier op een muzische wijze bij
betrokken.
... een observerende school
Om de ontwikkeling van onze kleuters zo doeltreffend mogelijk op te volgen worden er
geregeld screenings afgenomen m.b.t. hun algemene en sociale ontwikkeling. Op basis van
deze screeninggegevens proberen we zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de
behoefte van het kind zodat elk kind op zijn ontwikkelingsniveau en tempo kan groeien
binnen de kleuterafdeling.
... een dankbare school
Om de twee weken is er op woensdagvoormiddag weekviering.
Hierbij gaan we met alle kleuters in ons zaaltje zitten om een
toneeltje te bekijken en lofprijs te houden over een bepaald
bijbelverhaal.

1.3 Dreamteam
Het kleuterteam

Meester Claude
(Directeur)

Juf Tina
(Zorgcoördinator)

Juf Jolien
(Turnjuf)

Juf Elke
(Kinderverzorgster)

Juf Eva D.
(K1A)

Juf Shannen
(vervanging K1A)

Juf Ann
(K1B)

Juf Hanna
(K2)

Juf Liesbeth (K3)

Juf Julie
(K3)

Juf Lieve
(K2/Zorgjuf)

De klaspoppen

1° kleuterklas A

1e kleuterklas B

2e kleuterklas

3e kleuterklas

Jules

Jules

Nelly en Cezar

Kikker

1.4 Algemene schoolafspraken
Schooluren
Voormiddag
Middagpauze
Namiddag
Woensdagmiddag

8u45-12u20
12u20-13u20
13u20-15u25
School gedaan om 11u40

Prijzen middagmaal
Warm
Soep (bij de boterhammen)
Middagtoezicht
(bij warm/boterhammen)

€2,50
€0,70
€5/maand

Busvervoer
Abonnement
Occasionele ritten (afstand <4km)
Occasionele ritten (afstand >4km)

€43/gezin/maand
€1/rit/kind
€3/rit/kind

Zwemmen
€1,50/zwembeurt (vervoer inbegrepen)

Fruit en koek
Tutti-Fruttiproject
Koek- en fruitproject

€3/jaar
€5,5/maand

Opvang
7u30-8u30
16u-17u30
Na 17u30

€0,75 per begonnen half uur
€5 per begonnen half uur

2. Uw kind voorbereiden op het klasgebeuren
2.1 Tips bij de voorbereiding
Naar school gaan
- Neem kort afscheid. De traantjes verdwijnen meestal snel. Laat weten aan je kleuter
wie hem/haar komt halen.
- Enkele uurtjes laten doorbrengen bij familie of vrienden. Zo weet je kleuter dat
mama/papa altijd terugkomt.
- Samen een bezoek brengen aan de school. De woensdag voor de instapdag bent u
steeds welkom in de klas.
- Ga samen een schooltas kopen.
- Laat je kind al wat kennis maken met boekjes, puzzels... .
- Zorg ervoor dat je kleuter op tijd gaat slapen want naar school gaan is heel
vermoeiend voor de kleuters.
- Probeer ervoor te zorgen dat je kleuter zindelijk is. Zo kunnen we in de klas veel meer
doen en worden het echt leuke en heel leerrijke dagen.
Zindelijkheid
- Laat uw kleuter zoveel mogelijk succeservaringen beleven door hem/haar regelmatig
op het toilet of potje te plaatsen.
- Gebruik eventueel een beloningssysteem bij succeservaringen. Dit kan met een
stickerkaart die u van ons kan verkrijgen.
- Oefening baart kunst. Blijf aub doorzetten.
- Probeer uw kleuter overdag eens geen luier aan te doen.
- Er zijn verschillende prentenboeken die het toiletbezoek kunnen stimuleren: ‘Sam op
het potje’ van Kathleen Amant... .
Zelfredzaamheid
- Hou het afscheid zo kort mogelijk en probeer er een vast ritueel van te maken: vb. aan
de deur nog een knuffel en een kusje en tot straks.
Dit zal in het begin misschien wat moeilijk zijn maar dit is de beste manier voor uw kind.
Zo krijgt het een houvast.
- Voor sommige kindjes kan een knuffel, een troostdoekje of een fopspeen een hulp zijn.
Wij zorgen ervoor dat dit telkens opnieuw terug meegegeven wordt in de boekentas.
- Gemakkelijke kledij voorzien met makkelijke sluitingen.
- Kleren aandoen die goed wasbaar zijn en vuil mogen worden.
- Je kleuter aanmoedigen om de jas alleen aan te doen, de boekentas zelf open en dicht
te doen, het broekje zelf naar beneden te trekken... .

2.2 Instapdata
In onze school bieden we onderwijs aan voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Ook ‘Mijn oogappel’ voor bijzonder onderwijs is gevestigd in ons schoolgebouw.
Wij vinden de integratie tussen kleuter, lager en bijzonder onderwijs erg belangrijk.
De eerste stappen naar de school zijn vaak de belangrijkste want zij leggen de basis
voor later. We willen dan ook dat uw kind zich vooral thuis voelt, gelukkig en geborgen.
Uw kind mag naar school van zodra hij/zij 2,5 jaar geworden is.
Er zijn maar 7 instapmomenten in het schooljaar dus data waarop de peuter voor het
eerst naar school mag.
- Op 1 september
- Na de herfstvakantie
- Na de kerstvakantie
- Op 1 februari
- Na de krokusvakantie
- Na de paasvakantie
- Na Hemelvaart
U kan met uw peuter een bezoekje brengen in de klas op de woensdagvoormiddag voor
de instapdag.

3. Onze kleutergroep
3.1 Dagverloop
Voormiddag

Namiddag

8u45-9u00

- Boekentas leegmaken: schriftje in mand, brooddoos in
de bak en boekentas in de kast.
- Jas aan de kapstok bij eigen foto/symbool. (Mutsen en
sjaals in de mouw)
- Zitten op de bank in de gang
- Heeft uw kleuter een kruisje op de hand dan kijken we
wat er in het schriftje genoteerd staat.
- Noteren van de maaltijden.

9u00-9u10

Toiletbezoek.

9u10-9u30

Onthaal: goedemorgenlied, aanwezigheden, weerkalender,
daglijn, geloofsopvoeding, klassikale activiteit.

9u30-10u10

Vrij spel en begeleide activiteit.

10u10-10u25

Toiletbezoek/Jas.

10u25-10u40

Speeltijd.

10u40-10u50

- Koek en drank.
- Toiletbezoek.

10u50-11u45

Vrij spel en geleide activiteit.

11u45-12u00

Opruimen.

12u00-12u10

- Klassikale activiteit.
- Gebed.

12u10-12u20

Toiletbezoek.

12u20-13u20

Middagmaal.

13u20-13u40

Slaapklas.

13u40-13u50

Toiletbezoek.

13u50-14u10

- Klassikale activiteit.
- Vrij spel.

14u10-14u20

Toiletbezoek/Jas.

14u20-14u35

Speeltijd.

14u35-14u50

Fruit en drank

14u50-15u00

Toiletbezoek.

15u00-15u10

Opruimen

15u10-15u15

Afsluit van de dag: waarderingsmoment en gebed.

15u15-15u25

Toiletbezoek/Jas/Boekentas.

15u25

Einde van de schooldag.

3.2 Praktische afspraken
Koek
In de kleuterklas zorgen wij zelf voor koeken. Uw kleuter
hoeft dus niets mee te brengen. Er wordt voor een gevarieerd
aanbod gezorgd zoals crackers, speculoos, peperkoek,
rijstwafel... .
Fruit
Er wordt iedere dag een stuk fruit aangeboden. We bieden volgende fruitsoorten
afwisselend aan: appel, peer, banaan, nectarine, pruim, kiwi, druiven, meloen,
komkommer, tomaten, wortelen.
Drank
Vanwege ons gezondheidsproject bieden wij enkel water aan. Dit gebeurt zowel
gedurende de schooldag als tijdens de middag.
Maaltijd
Gelieve de boterhammen te besmeren met iets wat uw kleuter graag eet. Wij stimuleren
de kinderen om te eten, maar willen hen niet forceren.
Als je wil dat je kleuter eens warm eet dan mag je dit in het mapje noteren en een
kruisje op de hand plaatsen.
Heen- en weermapje
Gelieve ervoor te zorgen dat dit mapje steeds in de boekentas zit. Dit wordt gebruikt
voor onze communicatie. Als wij u iets willen melden dan krijgt uw kleuter een kruisje op
de hand en staat er iets in het mapje genoteerd.
Wilt u iets melden dan mag u dit ook in het mapje noteren en dan ook een kruisje op de
hand van uw kleuter plaatsen zodat wij zeker weten dat er iets in staat.
Via dit mapje geven wij ook wat informatie over de thema’s waar wij rond werken in de
klas. Heeft u zelf fijne tips bij een bepaald thema dan mag u ons dit laten weten zodat
wij dit eventueel kunnen integreren in ons klasgebeuren.
Indien u geld moet meegeven mag u dit in een gesloten omslag stoppen met de naam van
uw kleuter erop vermeld.
Reservekledij
Gelieve reservekledij in de boekentas te voorzien met de naam erop.
Dit wordt op school bewaard. Als uw kind een ongelukje heeft dan maken we hier
gebruik van en geven dit in een zakje mee in de boekentas. Indien er geen reservekledij
is dan geven we kledij van school mee. Gelieve die zo snel mogelijk gewassen terug mee
te geven.

Slapen
Uw kind krijgt de kans om over de middag in het slaaplokaaltje te slapen. Indien u dit
wenst mag u dit in het mapje noteren en het nodige materiaal voorzien zoals een
knuffel, fopspeen of luiers.
Verjaardag
Voor de verjaardag mag u een kleinigheid meegeven als traktatie.
Dit is volledig vrijblijvend en uw eigen keuze. We vieren sowieso
de verjaardag in de klas en maken er een hele fijne dag van.

Themamateriaal
U mag bij elk thema leuke materialen meegeven met de naam van uw kleuter erop zodat
we dit na ons thema terug veilig bij u kunnen laten komen.
Turnen
Uw kleuter heeft twee uurtjes per week turnen. Gelieve uw kind op
die dagen gemakkelijke kledij en schoenen aan te trekken en bij een
meisje liefst de lange haren in een staartje, vlechtje... te doen.
Naamtekenen
Gelieve overal de naam van uw kleuter op te noteren: de brooddoos, jas, muts, sjaal... .
Als uw kleuter iets verloren heeft dan doen wij ons best om dit zo snel mogelijk terug
te bezorgen.
Zelfredzaamheid
We streven ernaar om uw kind zoveel mogelijk zelfstandig zaken te laten uitvoeren: de
jas aan- en afdoen, naar het toiletje gaan... . Is het mogelijk om dit thuis ook zoveel
mogelijk te stimuleren?
Ziekte
Gelieve uw kleuter thuis te houden bij ziekte. Zo zal uw kind sneller kunnen genezen en
voorkomen we het besmettingsgevaar. Als uw kind onwel wordt op school dan bellen wij u
(of de contactpersoon) meteen op. Wij mogen geen medicatie toedienen zonder
toestemming van de ouders en een doktersattest.
Is uw kleuter ziek of gaat u voor een bepaalde periode op vakantie dan mag u de school
hiervan op de hoogte brengen op het telefoonnummer 056 240440.

Luizen
Laat het ons zeker weten als uw kleuter luizen of neten heeft. Zo kunnen we vlug
ingrijpen en de luizen behandelen. We hebben op school een kriebelteam. Dit zijn enkele
mama’s die regelmatig alle kinderen van de school controleren en een brief meegeven als
er luizen of neten werden gevonden.
Papieren zakdoekjes
Zou het mogelijk zijn om één doos zakdoekjes mee te geven met uw kleuter als hij/zij
voor het eerst naar school komt? Zo hebben wij een voorraadje om het hele schooljaar
de lopende neusjes schoon te maken.

U bent steeds welkom op onze school.
Wij willen u als ouder(s) zoveel mogelijk betrekken bij het
schoolgebeuren van uw kind.
Bij vragen en problemen staan we dan ook klaar om samen
naar een oplossing te zoeken.

Samen met de Here God maken wij er een fijn
schooljaar van!

Vriendelijke groeten
Directie en kleuterteam

