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ONTHAALBROCHURE
kleuterafdeling

Beste ouder

Van harte welkom in de kleuterafdeling van ‘Wijzer’, een
basisschool die deel uitmaakt van het Kuurns gemeentelijk
onderwijs.
Wanneer uw zoontje of dochtertje voor het eerst naar
school stapt, rijzen er ongetwijfeld heel wat vragen bij u op.
Met dit boekje proberen we u op weg te helpen. Voor extra
vragen kan u vanzelfsprekend terecht bij meester Sybe van
de peuter/eerste kleuterklas of bij Sandra Devinck, de
directeur van onze school.
Samen met het team zullen we alles in het werk stellen om
van de schoolloopbaan van uw kleuter een leerrijke en toffe
ervaring te maken!

Sandra Devinck Sybe Vandemeulebroucke
Directeur

leerkracht P/K1

Katalin Van Hecke
zorgcoördinator
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Mijn dag in de 1ste kleuterklas

8:15

Vanaf nu kan u uw kleuter toevertrouwen aan de leerkracht in de
kleuterklas. De jas en de boekentas krijgen een plaats. Tot 9u.
vrij onthaal met de kleuters.

9:00

9:45

De eerste activiteit begint.
De aanwezigheidskalender, de dag- en weeklijn worden overlopen
en de keuzeactiviteiten voorgesteld.
Vrij spel of een geleide activiteit: spel in de hoeken, een creatieve
activiteit, een denkactiviteit, een gezelschapsspel… Leren doen we
van en met elkaar!
Een stuk fruit en een slokje water. Mmm… gezonde dingen!

10:10

Speeltijd! En dat doen we zo vaak mogelijk buiten.

10:25

Vervolg van de activiteiten + opruimen.

11:15

Muzisch moment: een lied of een versje, musiceren, een verhaal
uitbeelden en bewegen. Een topactiviteit!

11:30

We maken ons klaar om huiswaarts te trekken of om op school te
blijven eten. Lekker!

13:15

Klassikaal moment en kringmoment

13:30

Vrij spel - keuzeactiviteiten

14:45

We eten samen een stuk fruit of een koekje.

14:55

Speelkwartier

15:10

Nadat ons fruit of onze koek is opgegeten hebben we nog een
taalactiviteit en sluiten we de dag af na het opruimen.

15:55

De kleuters worden opgehaald in hun klasje.

Middag
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Een vlotte start in de klas!
Uw kleuter kan een tasje of rugzakje meenemen naar de klas. Het is
handig voor de leerkracht als hier een vers broekje, papieren
zakdoekjes en een plastieken zakje in aanwezig zijn.
Knuffels kunnen de eerste dagen een troost zijn voor uw
peuter en mogen worden meegebracht. Wanneer uw kindje het
klasleven wat gewend is, kan dit rustig worden afgebouwd.
Fopspeentjes blijven thuis.
Zorg voor kledij die tegen een stootje kan. Bij het
verven kunnen, ondanks de schortjes, soms
vlekken op de kledij komen. Gelieve kledingstukken
steeds te naamtekenen, nuttig bij verlies.
De eerste dag krijgt uw kleuter een symbool. U vindt het terug aan
het
takenbord,
de
kapstok,
op
de
knutselwerkjes,…
Zo vinden onze kleuters makkelijk hun spulletjes terug in en buiten de
klas.
Omdat we het belangrijk vinden dat u wordt betrokken bij
wat reilt en zeilt in klas en op school, zal u regelmatig info
vinden in het heen- en weermapje. Zo bent u steeds op de
hoogte van de gebeurtenissen.
De eerste schoolervaring kan voor de peuters vermoeiend
zijn. Het is maar tijdelijk, maar toch hebben veel kinderen
deugd van hun middagslaap. Dan kunnen ze er weer
uitgerust tegenaan! Indien mogelijk kan uw peuter na de
middag best thuis of bij familie wat rusten. Als dit niet
haalbaar is, hebben wij op school enkele bedjes voor wie
over de middag op school blijft eten
Een verjaardag moet je vieren! De kleuters kunnen een traktaat
meebrengen voor de vriendjes, maar hou het eenvoudig (geen
snoep, geen speelgoed). Een zelfgebakken cake of iets om samen
met de klas van te smullen. Er wordt niets uitgedeeld om
mee
naar
huis
te
nemen.
Als we op stap gaan, wordt u op tijd verwittigd. We vinden het
belangrijk dat onze peutertjes alle zintuigen ontwikkelen. Daarom
blijven we niet altijd binnen de klasmuren
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Bij mooi weer spelen we op de speelplaats of in de leuke schooltuin.
Daarom is het belangrijk dat kleuters steeds een jas bijhebben.
Nadat de kleuterwerkjes een tijd in de klas werden
tentoongesteld, mogen ze mee naar huis.
De meeste
materialen (vingerverf, lijm,…) zijn nieuw voor de peuters.
Er wordt altijd volop geëxperimenteerd.
Die eerste
werkjes ogen soms minder mooi voor de grote mensen.
Het plezier staat nu echter op de eerste plaats.
Kleuters hebben veel nood aan beweging. Tweemaal per
week trekken we naar de turnzaal. Wanneer de groep niet
te groot is doen we dit soms op blote voeten. Dit is
belangrijk voor de ontwikkeling van de voetspieren.
Schoenen met een makkelijke sluiting zijn daarom erg
handig. Dit bevordert meteen de zelfredzaamheid bij uw
kind.
Onze kleutertjes mogen water, het liefst in een herbruikbare fles, meebrengen
naar school. Voor in de voormiddag brengen de
kleuters een stukje fruit in een fruitdoosje mee. Graag
schillen en in porties verdelen. Voor in de namiddag
geniet fruit ook de voorkeur maar een chocoladevrij
koekje kan ook. Het liefst zonder papiertje in een
doosje en graag alle doosjes/flesjes naamtekenen.
In onze school nemen we deel aan het fruitproject. Daarmee
willen we kinderen en ouders motiveren om meer fruit te eten.
Elke woensdag bieden we een stuk fruit aan. U kan hiervoor
vrij intekenen.

De klas is ingedeeld in hoeken, die elk een functie hebben. Je
vindt er een bouwhoek, een bewegingshoek, een boekenhoek,
een huishoudhoek, een puzzeltafel, een zand-/maïs-/watertafel,
een knutseltafel,… Er valt heel wat te ontdekken in
de kleuterklas!

Soms is uw kleuter niet zindelijk op de leeftijd van 2,5 jaar.
Voorzie uw kleuter dus van enkele verse broekjes of een luier. De
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kleuters kunnen altijd naar het toiletje aan de klas maar een ongelukje is nooit uit
te sluiten.
Vanaf het begin van het schooljaar krijgt elke kleuter een
weekschema mee naar huis. De liedjes staan op de keerzijde
van het weekschema.
Zo kan u de eenvoudige tekst
meezingen met uw lief kind. In de klas zingt leerkracht ook
(moeilijkere) doe- en beweegliedjes. Hier is het niet de
bedoeling om mee te zingen maar wel om samen te dansen en
te bewegen.
Afscheid: ’s Morgens kan u uw kleuter vanaf 8u.15 naar
z’n klasje brengen waar de eigen leerkracht aanwezig is.
Tot 8u.30 kunt u info uitwisselen met de leerkracht. ’s
Middags worden de kleuters vanaf 13u.00 op de
speelplaats of in de turnzaal opgevangen door een juf of
meester.
Afhalen van uw kleuter gebeurt in de eigen klas, dit om 11u.40
(woensdag om 11u.35) en om 15u.55 (vrijdag om 14u.55). De
leerkracht is aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.
Schooleters gaan samen met de kleuterjuf of meester/kinderverzorgster
naar de eetzaal.
Tijdens de middagpauze kunnen de kleuters op
school eten. De prijs bedraagt € 4,40. Inbegrepen
zijn soep, maaltijd en de opvang.
Kinderen die boterhammen eten betalen enkel het
opvangdeel (€ 2,00) of (€2,30, inclusief een tas
soep). Uw kleuter kan ook een eigen drankje
meebrengen.
De opvangregeling is voor alle scholen dezelfde.
‘s morgens:
’s middags:
’s avonds:
op vrijdag:

van
van
van
van

7u.15 tot 8u.15
11u.40 tot 13u.00
16u.15 tot 18u.00
15u.15 tot 18u00

Een begonnen kwartier opvang kost € 0,50. U krijgt maandelijks een factuur met
overschrijving.
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Deelnemen aan een activiteit in klas? Mee op uitstap gaan? instappen in onze
enthousiaste ouderraad? Geef gerust een seintje, we betrekken onze ouders
graag in onze schoolwerking!

Schooltoeslag
Wat is de schooltoeslag?
De schooltoeslag is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten
voor
de
school
of
studie
te
helpen
dragen.
Wie kan een toeslag krijgen?
Of je een toeslag krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het
inkomen van je gezin. Als je inkomen te hoog is, krijg je geen toeslag. Hoe
komt je te weten hoe hoog het inkomen mag zijn? Kijk op www.groeipakket.be.
Wie recht heeft op een schooltoeslag krijgt deze automatisch uitbetaald door de
uitbetaler van uw groeipakket.

Kleuterparticipatie
De kleuterklas: een absolute aanrader
Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Maar het loont zonder meer de
moeite. Kinderen mogen naar de kleuterklas vanaf de eerste instapdatum die valt
nadat ze de leeftijd van 2,5 jaar bereikten. De kleuters leren in de klas sociale
vaardigheden, raken er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De
kleuteronderwijzer
bereidt
hen
voor
op
het
lager
onderwijs.

Info- en afsprakenplan
In het info en afsprakenplan van de school vindt u alle praktische informatie die u
hier nog niet zou terugvinden.
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We hopen u met deze brochure alle broodnodige info te hebben gegeven om van
de eerste stapjes op onze school een succesvolle ervaring te maken.
Vanzelfsprekend kan u altijd bij de leerkracht of de directie terecht mocht u nog
bijkomende vragen hebben.
Indien u wat minder tijd hebt beantwoorden we graag uw vragen via mail of
telefoon. In Wijzer maken we alles bespreekbaar!
Indien u dat wenst kan u op voorhand een bezoekje brengen aan de peuter/1ste
kleuterklas. Dan kan u samen met uw peuter het klasgebeuren ervaren.

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!
Sybe Vandemeulebroucke
leerkracht 1ste kleuterklas

Katalin Van Hecke
zorgcoördinator

Sandra Devinck
directeur

8

