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WIE ZIJN WIJ
De REGENBOOG klas Natalia
peuters + jongste kleuters van 1KDT

De ORANJE klas
Elie
oudste kleuters van 1KDT + de jongste kleuters van de 2KDT

De BLAUWE klas
Gwenny
de oudste kleuters van de 2KDT en de 3KDT

ORGANISATIE
Organisatie in de ochtend:


Het inloopmoment ’s morgens is van 8u30 tot 8u45. Jullie, ouders, kunnen
samen met je kind het boekentasje in de zaal wegzetten.
o Je mag samen met je kind de boterhammendoos, koekendoos en fruit
in de voorziene bakken doen. Het heen en weer schriftje wordt ook
door de kleuters in het voorziene mandje gestoken.
o Je kan een kijkje nemen bij de onderzoekjes en verslagen van de
praatronde.



Wanneer de bel luidt, gaan de leerkrachten met de kinderen naar binnen. We
willen vragen aan de ouders om dan de zaal en de speelplaats te verlaten. Een
lang afscheid maakt het moeilijker voor jullie kind. Voor uw kind is duidelijk
dat de bel ook betekent dat het afscheid volgt.



De kleuters doen zelfstandig hun jasje uit en wisselen hun schoenen voor
pantoffels. We stimuleren hun zelfstandigheid, want hoe klein ze ook zijn, ze
kunnen al best veel alleen.



Tijdens instapmomenten is het voor veel instappers de eerste weken
emotioneel niet zo makkelijk. De instapjuf zal tijdens het onthaal deze
periodes meer aandacht geven aan deze schatjes.

De ochtenden starten met onze praatrondes. Ben je te laat? Dan wacht je even. Zo
verstoor je de klas minimaal.

Organisatie in de avond:


De ouders wachten aan de buitendeur van de klassen (aan de buitenklassen)



Wanneer de leerkracht de deur opent, kan je de klas binnengaan en ga je
samen met je kleuter naar de zaal.



Hier kan je het boekentasje en jasje nemen en aandoen. De schoenen zijn
reeds gewisseld.



Vervolgens kunnen jullie langs de voordeur naar buiten.



Jullie lopen dus door het klasje om naar huis te gaan. De leerkracht heeft op
deze manier een beter overzicht over jullie kinderen bij het naar huis gaan.
Het vergemakkelijkt ook om de leerkracht aan te spreken in de klas, waar wachtende
kleuters onder toezicht in het klasje kunnen blijven.

HEEN EN WEERSCHRIFTJE




Als je als ouder iets te melden hebt, gelieve dit in het heen- en weerschriftje
te noteren. Enkel noodzakelijke gebeurtenissen of mededelingen! Accefietjes
liefst persoonlijk richten tot de leerkracht.
PRAKTISCH: is het schriftje open, dan is er post!!
Is het schriftje dicht, dan staat er die dag niets in het schriftje!!
Wij als leerkracht doen elke dag ons best om tijdens vrije momentjes de
schrifjtes na te kijken. Wij verwachten dit ook van jullie. Haal dus tijdig de
post eruit!

Korte speeltijden:






EETMOMENTEN

voormiddag eten wij FRUIT (fruit wordt ook op school geschild)
namiddag koek !! GEEN SNOEP of CHOCOLADE!! (een koek met een beetje
chocolade mag)
Koekjes worden voorzien in een koekendoosje ZONDER papier.
Tutti Frutti: Onze school heeft recht op 10 weken gratis fruit. Wanneer deze
van start gaat, worden jullie tijdig verwittigd.
DRINKFLES: Als school willen wij onze afvalberg verminderen. Brikjes of
plastic flesjes worden NIET meer toegestaan.

Middagpauze:
Enkel boterhammen voorzien, GEEN koffiekoeken, pizza, maaltijden die opgewarmd
moeten worden.
Soep: te bestellen op school
 Soep wordt gefactureerd voor de volledige periode. Dit van de periode van
november t.e.m. april. Vanaf de lente wordt er GEEN soep meer geleverd.

VERJAARDAGEN
Op onze school trakteren kleuters niet individueel. Een verjaardag vieren moet een
gezellige samenzijn dag zijn die beleefd wordt door iedereen. Wij opteren doeactiviteiten samen met de ouders/ grootouder… die naar keuze iets in de klas komen
doen om de verjaardag te vieren.
Als uw kind jarig is, krijgt u een verjaardagsboek mee om inspiratie op te doen en
een keuze te maken.

KLEDIJ
Wat opteren wij op onze school?




Pantoffels voorzien (deze zijn een MUST) tijdens herfst en winterweer
Laarzen: standaard op school, zodat kleuters in de mate van het mogelijke
kunnen BUITEN spelen!
ALLES etiketteren – Vooral jassen – sjalen en mutsen / boterhamdozen –
drinkbussen - koekendozen en fruitdozen

Wat zien wij liever niet op onze school?


GEEN slippers of schoenen die uitvallen = GEVAARLIJK



Geen spaghettibandjes -> bij mooi weer kan je kleuter verbranden door de
zon!
Is je kind nog niet zindelijk, gelieve een pak pampers en natte doekjes te
voorzien. Geen pamperbroekjes!! Propere kleren in een zak met naam + plastic
zakjes voor de vuile kleren.
We vragen iedereen om standaard natte doekjes en een zakdoekendoos mee
te geven zodat wij steeds een propere snoet hebben.





VERLOREN VOORWERPEN
Alle voorwerpen die NIET gesigneerd zijn worden in een doos bewaard. Deze zullen
op regelmatige basis 1 week uitgestald worden. Zijn ze binnen die tijd niet
opgehaald, worden ze ofwel naar de kringloopwinkel gedaan of weggegooid.

DAGVERLOOP

PRAKTISCHE INFO
AANWEZIGHEDEN/ AFWEZIGHEDEN
In het kleuteronderwijs moet de afwezigheid wegens ziekte niet gewettigd worden door een
doktersbriefje, behalve indien uw kind al leerplichtig is. (vanaf 6jaar)
Het is wel fijn indien je verwittigt waarom je kleuter afwezig is.
Wij streven ernaar dat de kleuters zo weinig mogelijk afwezig zijn.
De kleuters van de 3de kleuterklas zijn verplicht 220 halve dagen aanwezig te zijn.
Anders beslist het CLB of je kleuter overgaat naar het 1ste leerjaar .
Het is echter wenselijk dat de ouders de leerkracht inlichten over de gezondheidstoestand
van het kind.
De kleuters krijgen hiervoor een medisch formulier mee dat je best invult.
ZINDELIJKHEID
Er wordt verwacht dat de kleuter zindelijk is als hij naar school komt. Zoniet wordt dit
samen met de instapjuf besproken. Onze school werkt ook met plastassen
Wanneer kleuters nog niet zindelijk zijn, wordt er van de ouders verwacht om reservekledij
en plastic zakjes te voorzien.
Ook voor zindelijke instappers is dit geen overbodige luxe.
KOORTS
Kleuters die met koorts naar school worden gebrachten, kunnen niet worden opgevangen op
school.
Werkende ouders geven een adres en telefoonnummer op waar hun ziek kind kan opgevangen
worden indien dit zou voorvallen.
UREN:
School start om 08.30u
We gaan naar binnen om 08.45u
Middagpauze van 11.55 -12.55u
School is alle dagen uit om 15.10u en op woensdag om 12.20u
Adreswijzigingen worden onmiddellijk op het secretariaat gemeld.
Alsook verandering van telefoonnummers.

Nog wat nieuwigheden!!!!!
* De algemene communicatie zal voortaan via smartschool gebeuren! Je ontvangt
spoedig je inloggegevens zodat je van alles op de hoogte kan blijven. Om het gebruik
hiervan te vergemakkelijken raden we je aan om de app te installeren op je
smartphone zodat je niet telkens tussen je mails moet gaan zoeken of er nieuws is
van de school.
* Nieuw voor de nieuwe ouders: elke klas heeft een BLOG! Hier kan je meer te
weten komen over het dagverloop van je kleuter! Je kan op de blog via de site van
de school https://www.methodeschoolleopoldsburg.com Je dient dan enkel nog
maar te klikken op blog en je aan te melden met het wachtwoord ‘ondersteboven’. Je
klikt de juiste klas aan en je bent vertrokken!!!
* De ‘ONDERONSJES’ bieden voor onze kinderen en leerkrachten de kans om
transparanter een kijk te geven op wat er leeft in de klassen. Coöperatief en
klasoverschrijdens werken zal hierdoor ook extra gestimuleerd worden. Om het nog
gezelliger te maken zijn alle ouders steeds welkom om het ‘onderonsje’ bij te wonen.
* Vanaf dit schooljaar zal je kunnen intekenen voor fruit en koeken! (de soep blijft)
Wij kunnen de voordelen enkel beamen:
* ‘s Morgens zal het inloopmoment vlotter verlopen omdat er niet meer zoveel uit de
boekentas moet!
* Geen gedoe meer met doosjes EN geen doosjes die verloren gaan (want ook dat
kost veel geld)
* Voor kinderen die minder lusten…een kans om nieuwe dingen te proeven (er zal
variatie zijn)
* Er wordt rekening gehouden met de kostprijs van het fruit en de koeken (we
proberen dit zo goedkoop mogelijk aan te bieden)
* Veel minder afval (aankoop van koeken kan bijvoorbeeld in grotere verpakkingen en
niet individueel verpakt) waardoor we onze ecologische voetafdruk verminderen
* En als ouder heb je dan een zorg minder, ook niet onbelangrijk!

Dagverloop kleuters
1. 8.30 -8.45u inloopmoment
2. 8.45u we gaan naar binnen en we wisselen onze schoentjes om in pantoffels (bij
slecht weer)
3. we gaan naar de klas voor de praatronde
4. nadien spelen en werken we in de klas
5. 10.10u we eten ons fruit en gaan om 10.25u buiten spelen
6. we spelen en werken opnieuw in de klas
7. we gaan om 11.45u naar de eetzaal zodat we om 11.55u kunnen eten
8. na de eetzaal spelen we op de grote speelplaats samen met het lager
9. nadien werken we en spelen we opnieuw in de klas
10. om 14.10u gaan we buiten spelen
11. na de speeltijd eten we een koekje
12. en als laatste sluiten we af in de kring
13. ouders mogen de kleuters ophalen aan de buitenklas om 15.10u

op maandag en vrijdag hebben onze kleuters turnen
de jongste kleuters in de voormiddag, de oudere kleuters in de namiddag!!

Alvast dank voor jullie begrip en samen bouwen we aan onze school !!
Van de directie en de juffen

