Aankomst op school
* Tussen 8u25 tot 8u45 hebben we een open
onthaal. De kleuters mogen bij aankomst op school
meteen naar hun klasje gaan. Daar mag uw kleuter
zijn/haar boekentas wegzetten en jas ophangen.
Nadien krijgen de kleuters de kans om elkaar
welkom te heten en leuke weetjes te vertellen. Zo
begint onze dag op een geborgen en rustige
manier.
* Probeer wel op tijd te
komen. De kleuters mogen
ten laatste gebracht
worden tot 8u45. Dan
begint de school!
Wat doen we allemaal in de
klas?
* De kleuters krijgen een ruim
aanbod waaruit ze kunnen
kiezen.
Dit kan vrij spel met
materialen zijn, maar hier
horen ook geleide
activiteiten bij. Alsook
hebben we klassikale
momenten waar de
kleuters bijvoorbeeld naar
een verhaaltje kunnen luisteren.
Deze activiteiten zijn steeds gekoppeld aan de
interesses die op dat moment leven in onze klas.
Wanneer je thuis iets hebt wat ons aanbod kan
verrijken, mag je dat meegeven aan je kleuter (met
naam erop) .

Onze eetmomenten

Toiletmoment :

* Om 10u00 mogen de kleuters een koekje of fruit
eten. Gelieve deze koek uit de verpakking te halen
en in een koekendoosje te stoppen.
* Je kleuter mag een ‘droge’ koek mee naar school
nemen zoals bv.: letterkoekjes, plopkoekjes, Petit
Beurre, sprits, zandkoekjes, wafel, cakeje,
graankoekjes, …
(Geen koek met chocolade aan de buitenkant of
snoep). Liefst ook geen yoghurtjes, pudding, …
* De kleuters mogen een drinkbeker met enkel water
meenemen naar school. Geen frisdrank! Drank in
blik of brik is niet toegestaan!
*Indien je een plastic flesje met sportdop meegeeft,
gelieve het ‘lipje’ reeds te verwijderen. *
Woensdag is het gezonde dag. Dit wil zeggen dat
de kleuter enkel fruit/groentjes mag meenemen
of een gezonde boterham.
* Om 12u05 begint de voorbereiding op het
middagmaal.
We gaan eerst naar het toilet, wassen de handen en
maken ons klaar om te gaan eten.
Als je kleuter ’s middags thuis gaat eten, komt hij/zij
naar buiten om 12u15.

* Onze kleuters gaan voor elke speeltijd naar toilet,
indien nodig vaker. Hier oefenen we ook weer hun
zelfstandigheid door zoveel mogelijk handelingen
door hen zelf te laten doen.
Dit kan thuis ook geoefend worden.
* Een ongelukje kan altijd gebeuren, daarvoor hebben
we reservekleding in de klas. Gelieve deze proper
terug te bezorgen.
* We leren de kleuters om zelfstandig hun handjes te
wassen na het toiletmoment.

Hiep hiep hoera! Gelukkige verjaardag!
* De jarige wordt gevierd door de kleuters en de juf
in de klas. Dit doen we met onze grote
verjaardagskoffer, vol verrassingen!
Ze krijgen op het einde van de schooldag ook een
kroon en de verjaardagstas mee naar huis.
*Tijdens de speeltijd mag de jarige kleuter bij juf
Wendy een cadeautje kiezen om mee naar huis te
nemen.
* Als traktatie mag een cake, een wafel, fruit… Geen
snoep, chips of speelgoed.
*Als je de verjaardag van je kleuter op een andere
dag wil vieren (bv. wanneer de kleuter jarig is in
de vakantie of in het weekend), zou het leuk zijn
dat je de juf even aanspreekt om een dag af te
spreken.

Wist-je-datjes
* Elke dag is er een helper in de klas. Hij/zij staat in
voor karweitjes (bv. de helper mag bellen zodat de
kleuters opruimen, mag de kalenders tijdens het
onthaal doen,…).
* Er is een beurtrol voor het klasboek van de klas. In
het klasboek mag de kleuter wat tekenen en er
mag ook iets bijgeschreven worden. Dit klasboek
mag je maar één dagje mee naar huis nemen en
wordt de volgende dag samen besproken. Gelieve
dan ook geen vriendenboeken mee te geven aan je
kleuter.
* De kleuters gaan twee keer per week turnen met
onze turnjuf: juf Nelly.
*Onze school doet mee aan het project ‘A daily
mile’. Twee dagen per week gaan we een
kwartiertje lopen of wandelen met de hele klas
(om o.a. de concentratie te verbeteren).
* De kleuters krijgen extra ondersteuning waar
nodig: schrijfmotoriek, wiskundige initiatie,
fonemisch bewustzijn, ...
* Op het einde van de dag mag je uw kleuter afhalen
door te wachten onderaan de Paro bij ons
klassymbool: Kikker. Zo kan de juf de kleuters
afzonderlijk naar beneden sturen en het overzicht
bewaren.
*Moet uw kleuter nog even naar de opvang, vergeet
dan niet de blauwe sleutelhanger aan zijn/haar
boekentas te hangen.

Algemeen
*Meegeven eerste schooldag: doosje zakdoekjes en 1
huisvuilzak
* Twee keer per jaar krijgen jullie een
schoolrekening. Deze mag je betaling via
overschrijving.
* Geen speelgoed meegeven naar school, enkel op
vraag van de juf.
* Briefjes van de school worden meegegeven in de
boekentas (controleer ook de ‘verborgen’ vakjes)
of worden verstuurd via mail.
* Oudercontacten gaan enkel door op de dagen die de
juf doorgeeft.
* Foto’s komen op de schoolwebsite:
www.kleinereus.be
* Medicatie mogen we enkel toedienen met een
doktersattest met duidelijke vermelding van
hoeveelheid en tijdstip van inname.
* Indien er problemen/zorgen zijn, spreek gerust de
juf, de zorgleerkracht (juf Ilse) of de directie
aan. We helpen jullie graag verder.
Mailadres van de juf: sofie.alen@kleinereus.be
* En vooral… zet overal de naam van je kleuter op.
Zo komt het verloren voorwerp weer vlug op de
juiste plaats terecht!
*Gelieve de school te verwittigen wanneer je kleuter
afwezig zal zijn.
(telefoonnummer secretariaat: 011-60 64 94)

Bij vragen mag je altijd langskomen!
De deur staat steeds open!

Welkom
in de
KIKKERKLAS!
Juf Sofie

