Infoboekje

Wie zijn wij?
o De vlinderklas
Sarah
Peuters
o De regenboogklas
Natalia
1ste kleuterklas
o De oranje vosjesklas
Elie
2de kleuterklas
o De blauwe klas
Gwenny
3de kleuterklas

Afspraken info-avond

•

‘s Morgens mogen ouders mee tot op de speelplaats, dit via de grote poort
dicht aan de parking en dan langs het kleine groene poortje.

•

’s Middags ophalen om 11.55u: kom je je kleuter om de één of de andere
reden ’s middags ophalen, gelieve dit dan door te geven aan de klasjuf.
Dit om te voorkomen dat we op zoek zijn naar kinderen die dan gewoon
mee naar huis zijn! Kom liefst op tijd, want anders zijn wij al naar het bos!

•

‘s Avonds mogen jullie langs de grote poort dicht aan de parking (zolang de
werken duren) binnen komen en je kleuter langs de buitenklassen ophalen.
Wacht geduldig aan de hekjes en de leerkracht stuurt je kleuter naar je
toe! We verlaten de school langs het kleine groene poortje!

•

voormiddag eten wij FRUIT – namiddag KOEKje!!
GEEN SNOEP of CHOCOLADE!!
(een koek met een beetje chocolade mag, dag lusten wij ook graag ;) )
Je kan intekenen voor een fruit-en koekenabonnement VOOR EEN JAAR!
Verdere info hierover ontvang je via smartschool!! Voorlopig mag je koek en
fruit meegeven tot het abonnementje opstart.

•
-

•
•
•

Wij kunnen de voordelen enkel beamen:
‘s Morgens minder zorgen bij het vullen van de boekentassen J
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)

we vragen om koekjes in een koekjesdoos te stoppen zonder papiertje
aub.
‘s middags alleen BOTERHAMMEN!! Geen chocoladebroodjes, frietjes…
Als drankje opteren we voor water! Het is niet toegelaten om nog brikjes
(busjes) mee te geven, daar wij het afval op school willen reduceren tot
een minimum! Dus liefst een lekvrije drinkbus J
(herbruikbaar = dan denk je aan het milieu)

•

VERJAARDAGEN!!
Bij de verjaardag van je kind, vragen wij vriendelijk om niet voor elk kind
apart een cadeautje te voorzien, zeker geen speelgoed of snoep!!

We willen veel liever de verjaardag samen met jullie in de klas vieren.
Bespreek met de klasjuf wat mogelijk en haalbaar is. Wil je graag iets extra
doen, dan is het leuk om een spel, een boek,…cadeau te geven voor de klas!!
(vraag ook hierover info aan de juf)

•

Wat betreft kleding:
GEEN slippers of schoenen die uitvallen = GEVAARLIJK

•

Gelieve pantoffeltjes en regenlaarzen mee te geven met de kleuters.

•

Geen spaghettibandjes -> bij mooi weer kan je kleuter verbranden door de
zon!
Het is ook altijd handig als de naam van de kleuter in de kleding staat,
zeker in jassen en op sjaals…

•

Is je kind nog niet zindelijk, gelieve een pak pampers en natte doekjes te
voorzien. Geen pamperbroekjes!! ’s Ochtends mag je kleuter wel met een
pamperbroekje naar school komen.

•

Bij de jongste kleuters (vlinders en regenboogjes) vragen wij ook om
reservekledij mee te geven, dit blijft op school! (dit hangt op bij de
toiletjes aan de kapstok bij de foto of het kenteken van je kleuter).
Je kan dit altijd aanvullen, vervangen…

•

We vragen iedereen om een doosje zakdoeken en natte doekjes mee te
geven!

•

ALLES ETIKETTEREN AUB!!!! ALLES ETIKETTEREN AUB!!!!

•

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.
Als je als ouder iets te melden hebt, gelieve dit via smartschool te doen!!!
Ga even bij de directie langs als jullie problemen ondervinden met
smartschool dan probeert zij dit voor jullie op te lossen.
De meeste klassen hebben ook een whatsapp groepje. Dit wordt vooral
gebruikt om een verjaardagen te communiceren of een dringende
boodschap. De klasjuf zal een verantwoordelijke aanduiden die als
tussenpersoon zal fungeren. We willen benadrukken dat de info die via
smartschool wordt verstuurd, de correcte info is om misverstanden te
vermijden!!!

•
•
•

•

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!!!

•

OPGELET: de leerplicht is verlaagd naar 5 jaar!! Dit wil dus zeggen dat
kleuters min. 290 halve dagen aanwezig moeten zijn op school!!!

Dagverloop kleuters
o 8.30 -8.45u inloopmoment
o 8.45u we gaan naar binnen en we wisselen onze schoentjes om in
pantoffels
(bij slecht weer)
o we gaan naar de klas voor de praatronde
o nadien spelen, leren en werken we in de klas
o 10.10u we eten ons fruit en gaan om 10.25u buiten spelen
o we spelen, leren en werken opnieuw in de klas
o we eten om 11.55u boterhammen gezellig in de klas
o na de boterhammen spelen we op de grote speelplaats samen met het lager
o nadien werken we en spelen we opnieuw in de klas
o om 14.10u ruimen we op zodat we nog een koekje kunnen eten
o 14.50u speeltijd
o en als laatste sluiten we af in de kring
o ouders mogen de kleuters ophalen aan de buitenklas om 15.10u
o op woensdag is dat om 12.20u
!!! Kleuters die een halve dag naar school komen, mogen evenzeer meegenieten van
het gezellig boterhammen-moment !!!

Op maandag (voormiddag) en woensdag hebben de vlinders turnen
Op dinsdag en vrijdag hebben onze regenboogjes, vosjes en uiltjes
turnen!
De jongste kleuters in de voormiddag,
de oudere kleuters in de voor- of namiddag!!
De oudste kleuters van de blauwe klas mogen turnpantoffels meebrengen!
(de vlinders, regenboogjes en vosjes hebben niets extra nodig om te turnen.
Gemakkelijke kledij is voldoende!!!)
Turnen wordt gegeven door Xeno, de nieuwe turnleerkracht!!!

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

