Welkom
bij
‘Kaatje en
Kamiel’

Naar school:
- Tussen 8u25 en 8u45 mogen kleuters naar de
klas komen.
- Mama en papa nemen afscheid aan de
schoolpoort! Een kort maar duidelijk afscheid
maakt het gemakkelijker voor je kind!
- De juf verwelkomt de kleuters individueel in de
klas (open onthaal) en hangt samen met hen de
jas op bij hun kenteken.
(Oefenen op zelfstandigheid van het kind)
- De school begint om 8u45!
Wees op tijd voor het aanwezigheidsregister!
(brandveiligheid!)

Open onthaal en klassikaal onthaal:
- We heten elkaar welkom in de klas en beginnen
rustig de dag! (Welbevinden)
Toiletmoment + Handen wassen:
- We verwachten van 3-jarigen dat ze zindelijk
zijn! Natuurlijk mag en kan een ongelukje altijd
gebeuren! Hiervoor hebben we voldoende
reservekledij op school!
- We leren de kleuters om zelfstandig hun handjes
te wassen na het toiletmoment.
Spelmoment:
Van proberen kan je leren!
In de klas zijn er verschillende activiteiten:
- Klassikale activiteiten: Vb. Aanleren van een
lied, een verhaal vertellen, …
- Vrij spelen: Kleuters maken een keuze tussen
het aangeboden speelgoed op tafels en in
hoeken. Doordat ik soms meespeel, kan ik hen
spelideeën geven, waardoor ze nieuwe inzichten
ontdekken. Kleuters
leren/ontdekken door
zelf te spelen.
- Geleide activiteiten:
Juf doet iets met een
groepje kleuters. (vb.
knutselen, koken,
waarneming rond het thema, …) Juf en kleuters
gaan samen op ontdekking.

De jongste kleuters leren vooral door
experimenteren, uitproberen.
-

We proberen om de activiteiten te laten
aansluiten bij de leefwereld van de kleuters.
Hierdoor kunnen we niet meer op voorhand
vastleggen welke thema's we doen in de klas!

-

2 x per week gaan we turnen bij juf Nelly.
We nemen ook deel aan ‘A daily mile’

Eetmoment:
- Overal de naam op schrijven! (Beker,
brooddoos, …)
- De koekjes uit de
verpakking halen en
in een koekendoosje
stoppen.
- Geen snoep op
school! Geen koeken
met chocolade
errond! Geen yoghurtjes, pudding, …!
-

-

-

De kleuters mogen een drinkbeker met water
meenemen naar school. Drank in blik of brik is
niet toegestaan! Indien je een plastic flesje met
sportdop meegeeft, gelieve het ‘lipje’ reeds te
verwijderen.
Oefen thuis al eens met de drinkbeker,
koekendoos en boterhamdoos.
Woensdag is fruitdag!
Je mag je kleuter die dag geen koekje meegeven,
wel een stukje fruit, groente of
gezonde boterham (geen
choco).
Het zou handig zijn moest je
die al kunnen schillen en
snijden.

Hiep Hiep Hoera Jarig!:
- We vieren de kleuter in de klas!
- Je kleuter mag trakteren met een droge koek,
cake of wafel.
Geen speelgoed, snoep, chips, drank,…
-

-

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

Je kind krijgt ’s avonds
een verjaardagstas mee
naar huis. In deze tas
zitten leuke spulletjes
van de klas, waarmee je
kleuter thuis kan
spelen.
Deze tas mag je kleuter één dag mee naar huis,
maar moet ’s morgens weer mee terug naar
school!
Wees aub voorzichtig met de materialen. Zo
blijft de verjaardagstas een leuke activiteit voor
alle kinderen!!
- Wanneer je je kleuter
op een andere dag wil vieren
(vb. kleuter is jarig in weekend
of vakantie), zou het leuk zijn
dat je de juf even aanspreekt
om een dag af te spreken.

Meebrengen eerste schooldag:
- Omdat zakdoeken vaak vergeten worden,
vragen we bij het begin van het
schooljaar aan de kleuter een doos
papieren zakdoekjes mee te geven!
Een pakje natte doekjes is ook
altijd welkom!
- We vragen aan elke kleuter
één vuilzak van de gemeente mee te
brengen naar school.

Algemeen:
- Schrijf overal de naam van je kleuter op!
- Foto’s komen op de schoolwebsite.
- Medicatie mogen we alleen toedienen als we een
doktersbriefje hebben waarop duidelijk de
hoeveelheid en tijdstip van inname staat!
- Opvang = blauwe sleutelhanger!
- Geen speelgoed meegeven, enkel op vraag van
de juf!
- 2x per jaar wordt er een schoolrekening
meegegeven. De betaling gebeurt via
overschrijving
Maximumfactuur is 45 euro 🡪Gespreide
betaling.
- Briefjes van school worden meegegeven in de
boekentas of per mail verzonden.
-

Je kleuter afhalen: Op het einde van de
schooldag moet degene die je kleuter komt
ophalen, beneden wachten aan de Paro, bij het
prentje van Kaatje en Kamiel. De juf stuurt de
kleuters één voor één naar buiten.

-

Help! Indien er problemen/zorgen zijn, spreek
gerust de juf, de zorgleerkracht (juf Ilse) of de
directie aan! We helpen jullie graag verder!
Je kan de juf ook bereiken via mail:
saartje.sallaerts@kleinereus.be

