Dag mama, dag papa,
Je kleuter komt weldra naar school!
Leuk!
Waarschijnlijk heb je nog vele vragen.
Met deze onthaalbrochure verneem je wat wij zoal doen in de klas en geven we
een aantal tips die nuttig kunnen zijn. In ieder geval, de deur van onze klas staat
steeds open voor een praatje, een vraag, … ALTIJD WELKOM. (d.w.z. voor en na de
lesuren → Na het belsignaal, tijdens de lesuren, willen we alle aandacht schenken
aan jullie kleuters
Elke week werken we met de kleuters rond een nieuw belangstellingspunt of
thema. In elk thema werken we allerlei activiteiten uit om je kleuter op
verschillende aspecten te stimuleren in zijn ontwikkeling.

Een handje
een knipoog
een knuffel, een kus.
Dag juf, dag vriendjes,
hier ben ik dus !

De eerste keer naar onze school…
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Sociale contacten leggen
Creativiteit ontwikkelen
Zelfstandigheid stimuleren
Leren samenwerken
Kennismaken met andere omgevingen
Gevoelens uiten
Taal ontwikkelen
Problemen oplossen
Dingen van elkaar leren
Leren luisteren
Initiatief (durven) nemen
Afspraken maken en nakomen
Zichzelf ontdekken/ontwikkelen
Leren delen
Bewegingsvormen leren
Elkaar vertrouwen
Kennismaken met andere culturen
Zintuigen gebruiken
Lichaamsbeheersing
Aanzet geven tot tellen
Fijne motoriek ontwikkelen
Keuzes leren maken
Muzisch bezig zijn

→ Samen werken we aan de TOTALE persoonlijkheidsontwikkeling
van jullie kleuter!
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Voor het eerst naar de kleuterschool
Kleuters mogen naar school als ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden
bereiken.
Ze mogen dan vanaf het eerstvolgende instapmoment naar school
komen. De instapdata zijn:
* de 1ste schooldag na de zomervakantie
* de 1ste schooldag na de herfstvakantie
* de 1ste schooldag na de kerstvakantie
* de 1ste schooldag van februari
* de 1ste schooldag na de krokusvakantie
* de 1ste schooldag na de paasvakantie
* de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag
Deze regeling geldt enkel voor kleuters van minder dan 3 jaar. Vanaf de
leeftijd van 3 jaar mogen de kleuters op elk ogenblik van het jaar instappen.

Wenmomenten
Om de grote stap naar de peuterklas goed voor te bereiden krijgen
de peuters de kans om vooraf op bezoek te komen naar ons klasje. Zo kan je
peuter kennismaken met het klasje en met de andere kindjes en krijgt hij/zij
een eigen plekje in de klas. Bovendien kan hij/zij zich een beeld vormen hoe
de voormiddag in de peuterklas verloopt. Dit kan tijdens de wendagen (zie
infobrief). We kijken er alvast naar uit om kennis te maken met jullie peuter.
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Goed om weten…
* Wat

heeft je kleuter allemaal nodig?
Een schooltas die je kleuter zelf open en dicht krijgt.
Reservekledij: een broek, een onderbroekje, kousjes, een T-shirt en
een trui in een genaamtekend zakje. Dit zakje blijft dan in de klas.
Indien je kindje toch reservekledij van de school heeft gebruikt, wil je
die dan zo vlug mogelijk gewassen terug bezorgen?
Vanaf de tweede kleuterklas is eigen reservekledij minder noodzakelijk.
Koek en/of fruit (meer info: zie eet- en drinkmoment)
Een herbruikbare waterfles (wordt ev. bijgevuld door de juf
Gewone luiers als je peuter nog niet zindelijk is.
’s Morgens doet je peuter dan best wel ook een
luierbroekje aan om naar school te komen.

Een fopspeen en een knuffel

om te slapen in de namiddag (indien nodig).
Geef a.u.b. niet het slaap-gaan-vriendje van thuis mee,
zodat jullie geen problemen krijgen als jullie lieveling
zijn/haar knuffel vergeten is in onze klas.
Ev. luiers voor tijdens het middagslaapje

* Kledijtips
- Doe kleertjes aan, die je kleuter gemakkelijk aan- en uitkrijgt.
- Doe liefst geen broeksriem of bretellen aan.
- In de winter zijn wanten gemakkelijker dan handschoenen met vingers.
Bevestig de wanten/handschoenen met een touwtje door de mouwen
zodat ze niet verloren gaan.

* Eet- en drinkmoment
De kleuters mogen als tienuurtje een koekje of stukje fruit eten. Op woensdag
eten we enkel fruit. Het is voor juf en kleuter heel handig als de koekjes
(zonder papier) en het reeds geschilde en in stukken gesneden fruit in een
genaamtekend doosje zit. Mogen we ook vragen koekjes mee te geven
zonder chocolade?
Na de ochtendspeeltijd mogen de kleuters drinken. Er is keuze tussen melk, en
water. Op woensdag drinken we enkel water. De kleuters mogen tussendoor
ook altijd drinken van hun waterfles.
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* Lunchpauze en slaapklasje
Jullie kunnen een lunchpakket meegeven of kiezen voor een warme maaltijd.
Maandag is veggiedag. Wil je liever elke dag een vegetarische maaltijd,
geef dit dan zeker door aan de juf.
De kinderverzorgster Juf Lieve begeleidt de jongste kleutertjes in de kleine
aparte eetzaal en legt ze te slapen in ons slaapklasje.

* Wanneer is je kleuter zindelijk?
- als hij een hele voormiddag zonder
luier kan.
- daar gepast op reageert als hij zelf
aangeeft: "Ik moet plassen".
- als hij "druk" voelt en.
- als hij er zelf klaar voor is.

* Mag een kind dat nog niet zindelijk is naar school komen?
Lukt het echt niet om je peuter tijdig zindelijk te krijgen dan vragen we wel
dat hij/zij met een pamperbroekje naar school komt en een voldoende
voorraad gewone pampers mee naar school brengt.
De juffen zullen op geregelde tijdstippen de kinderen uitnodigen voor een
toiletbezoek. Zij zullen op dat moment ook pampers verversen. We kunnen
echter niet garanderen dat elke kleuter met een volle pamper op elk
moment onmiddellijk kan geholpen worden.

* Zindelijk worden… Hoe pak je het aan ?
-

Een kind is rijp voor zindelijkheidstraining wanneer zijn luier anderhalf tot
twee uur droog is
Begin niet met de zindelijkheidstraining in een spannende periode : vb
de geboorte van een broertje of zusje, een verhuis, een koppige
periode of wanneer je als ouder het even druk hebt.
Geef je kind tijd om te plassen
Zorg voor een stabiele zithouding. Een kind kan zich pas voldoende
ontspannen als hij met de voeten aan de grond kan of met een
opstapje.
Let op gemakkelijke kledij.
Stimuleer het normaal plas- en drinkpatroon.
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* Wist-je-dat... :
 Klasuren: Ons klasje begint om 8u30 en eindigt ’s middags om 12u05. Op

woensdag stoppen we een beetje vroeger en eindigen we om 11u40. In de
namiddag begint ons klasje opnieuw om 13u30 en eindigt het om 15u50.
Op vrijdag stoppen we om 15u00.

Om 8u30 mag je je kleuter rechtstreeks naar de ‘rotonde’ aan de klas
brengen waar hij/zij de jas aan de kapstok hangt en de boekentas
leegmaakt. Kleutertjes die al vroeger op school zijn worden door de zorgjuf
naar de klas gebracht.
Breng je kleuter tijdig naar school, om de praktische gang van onze
kleuterklas zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je kindje vindt het zeker niet
aangenaam een deel van de verwelkoming of andere activiteiten te missen.

 Kleuters kunnen zelf al heel veel alleen! Ze proberen

alleen hun jas aan en uit te doen, zelf hun broek naar
beneden/boven te trekken. De juf wil hen heel graag
helpen als ze iets nog niet kunnen, maar moedig je kleuter
aan om zelfredzaam te worden.

 Laat je kleuter regelmatig naar school gaan. Zo moet

hij/zij zich niet telkens opnieuw aanpassen

Schrijf overal de naam van je kleuter op. Dat is zeker en

vast een hulp om eventueel verloren of dubbele
voorwerpen snel terug te vinden.

Een zieke kleuter blijft best thuis. Hij/zij beleeft immers

geen plezier aan de schoolactiviteiten en hij/zij is voor de
andere kinderen vaak een bron van besmetting.

 Verwittig bij afwezigheid van je kleuter de directie of kleuterjuf
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Van de huiselijke, vertrouwde omgeving
naar de kleuterschool: een grote stap!
Enkele tips voor een vlotte start.
Stilaan wordt het tijd om je peuter geleidelijk voor te bereiden op de eerste schooldag. We
vinden het zeer belangrijk dat er tijdens die voorbereiding reeds een band groeit tussen de
school en de ouders.

De eerste dagen mag je peuter naar de klas komen vanaf 8u15. Dan kan
hij/zij rustig wennen en kunnen jullie met de juf nog enkele afspraken maken.
Je peuter kan als hij/zij daar nood aan heeft een middagslaapje doen in
onze slaapklas bij juf Lieve.

Neem kort en vriendelijk, maar vastberaden afscheid. Probeer zo kalm en
ontspannen mogelijk te zijn. Zeg je kind duidelijk dat je het straks, voor de
middag of in de namiddag komt terughalen.
Geef als lunchpakket iets mee wat je kleuter
zeker lust.
Na een vermoeiende schooldag kan je kleuter
thuis extra druk zijn, eventueel veel wenen,
terug beginnen bedplassen of meer aandacht
vragen. Probeer daarvoor begrip en geduld op te
brengen. Hij/zij heeft zoveel te verwerken, dat is
normaal.
Soms willen ze na enkele dagen niet meer naar
school en huilen ze. Probeer hen toch vriendelijk
maar kordaat naar school te brengen.
Zorg ervoor dat je kleuter genoeg
kan slapen om te bekomen van alle ervaringen.
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Jarig zijn op school
Jarig zijn is altijd een reuze feest, ook in onze klas!
De jarige krijgt van de juf een kroon. Het feestvarken van die dag mag op de
verjaardagsstoel zitten en we zingen vrolijke verjaardagsliedjes.
Daarna delen we de traktatie van de jarige uit. Dat kan een lekkere cake
(drooggebak), fruit of iets anders zijn om te smullen,... . Aan jullie de keuze!

We willen echter de individuele traktatiezakjes liefst vermijden.

Staan jullie open voor een nieuw idee… lees dan even verder.
Een klasgeschenk is ook altijd leuk.
De jarige brengt dan een geschenk mee, dat hij/zij zelf mag uitpakken. Dit
geschenk kan een boekje, gezelschapspelletje, creatief materiaal,
fantasiespel, uitbreiding van poppenhoek,… enz. zijn, dat in de klas een
verrijking kan brengen. Dit materiaal is natuurlijk aangepast aan het "kunnen"
van de kleuters. (Wie een tip wil, kan altijd bij de juf terecht)
Hou het echter sober, niemand hoeft zich verplicht te voelen om voor een
traktatie te zorgen.

Dat is pas feesten, zeg!
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In onze klas
Hoe komen jullie te weten wat we allemaal doen?
Heen-en-weermapje

Hierin vind je soms een korte nota, vraag of
berichtje van de juf. Brieven en andere post wordt
ook via dit mapje meegegeven. Mama of papa
kunnen er ook altijd boodschappen in kwijt. De
mapjes worden dagelijks door de juf
gecontroleerd.

Liedjes- en versjesmap

Regelmatig krijgt je kleuter een mapje mee met
alle liedjes en versjes die we bij een thema
leerden. Die map wordt dan wel terug verwacht
zodat we er weer onze nieuwe aangeleerde
versjes en liedjes kunnen instoppen.

Werkjeszak

Je kleuter dan ook een zak mee met de werkjes die
tijdens een thema werden gemaakt. Deze werkjes
mogen thuis bewaard worden. De zak wordt ook
terug verwacht zodat de nieuwe werkjes opnieuw
kunnen meegegeven worden.

Website school/klasblog

Hier vind je foto’s van activiteiten, gebeurtenissen...
in de klas. Je kleuter kan erbij vertellen, zo
stimuleren we de taalontwikkeling en krijgen jullie
een (beter) beeld van het gebeuren in de klas, de
vriendjes en vriendinnetjes van je kleuter,... . Je kan
de foto’s ook altijd downloaden en opslaan.
Ouders die liever niet hebben dat hun kind
gefotografeerd wordt, gelieve dit dan zo snel
mogelijk te melden

Infodag/wenmoment

Jullie zullen ook een uitnodiging krijgen om naar
een info- of wenmoment te komen aan het begin
van het schooljaar of bij de instap van je
peuter. Dan zullen jullie meteen zien dat alles hier
op maat is van het ontwikkelingsniveau en de
leefwereld van de kleuters

Openklasdagen

2 keer per jaar organiseren we een openklasdag.
Jullie kunnen dan in levende lijve ontdekken hoe
het er in de peuter-/kleuterklas aan toe gaat
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Oudercontacten

De school organiseert 3 keer per jaar
oudercontacten. Wacht echter niet tot dan als je
iets wil bespreken. De deur van onze klas staat
steeds open … ALTIJD WELKOM !
Hou er wel rekening mee dat de juf tijdens de
klasuren al haar aandacht schenkt aan de
begeleiding van jullie kinderen

Logeerpop

De klaspop heeft een grote betekenis voor de
kindjes. Hij is een echt maatje voor hen. Ze kunnen
voor hem zorgen, hem geheimen vertellen, verdriet
met hem delen en nog veel meer. Hij speelt in ons
klasje dan ook een belangrijke rol. De klaspop mag
elk weekend met een kleuter mee naar huis om er
het hele weekend te spelen.
Op maandag komt hij altijd terug naar school!
Lees zeker het briefje voor de ouders dat in de
logeerkoffer zit. Zo is voor iedereen duidelijk wat de
bedoeling is
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Even praktisch
Voor- en naschoolse opvang
De kinderen zijn vanaf 8.00 uur welkom op de speelplaats.
Er is echter al opvang voorzien vanaf 7u15.
’s Avonds kunnen de kinderen nablijven tot 18u, ook op woensdag.

Vakantieopvang
De stad Gent organiseert kinderopvang voor alle kinderen die in Gent wonen,
tijdens de schoolvakanties. Meer info kan je verkrijgen bij de directie.

Vrije dagen
Data : zie infobrief of de website van de school

Openklasdagen/wendagen
Data : zie infobrief of de website van de school
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Kindertranen in de kleuterklas. Hoe droog ik
ze het snelst?
De 10 geboden van een kleuterleid(st)er:
Bovenal bemin het kind
Wees steeds soepel en welgezind
Laat het kind voldoende exploreren,
Knoeien en morsen om te leren.
Verwoord zijn gevoelens en gedachten
Koester het woord “wachten”
Schematiseer, structureer en herhaal
Spreek tot ieder kind duidelijke taal
Elke kleuter is uniek
Als hij niet actief is, is hij ziek.
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