Beste ouder(s),
De kleuterschool is een heel nieuwe ervaring voor je kind: het leert zich goed te voelen in
een groep kinderen, zich aan te passen aan nieuwe situaties en om te gaan met andere
volwassenen.
Jullie kapoen krijgt nieuwe kansen om zich te ontwikkelen.
Samen met je kleuter bereiden wij deze stap zo goed mogelijk voor.
Samen met jullie zetten we een paar puntjes op een rij.
Deze infobrochure maakt jullie wegwijs in ons kleuterland.
Het geeft ongetwijfeld antwoorden op vele vragen.
Heb je na het lezen van deze info nog vragen of ben je bezorgd, aarzel dan niet
om de juf of de directeur hierover aan te spreken: ze zijn er om je vragen te
beantwoorden.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten zodat uw kind een fijne schoolperiode bij ons
doormaakt.

Enkele nuttige tips die het klasgebeuren vergemakkelijken:
Hou het afscheid zo kort mogelijk en probeer er een vast ritueel van te maken (bv. nog
een knuffel en een kusje en tot straks).
Dit zal in het begin misschien moeilijk zijn, maar denk eraan, dit is de beste manier voor
uw kind. Vergeet ook niet aan jouw kapoen te vertellen wie er hem/haar komt halen. Dit
geeft uw kind veel houvast.
Voor sommige kindjes kan een knuffel, een doekje of een tuutje een hulp zijn. Vergeet dit
niet te naamtekenen, natuurlijk! Zeker tijdens de eerste schooldagen kan dit een troost
bieden.
Kleuters leren heel veel in de peuterklas en het eerste kleuterklasje, zoals: hun jas
aandoen, zelf naar het toilet gaan, hun broekje optrekken, zelf hun schooltas openen en
sluiten, alleen hun neusje proper maken, alleen hun handjes wassen enz. …
Enkele tips om “zelfredzaamheid” te bevorderen:
+ Gemakkelijke kledij voorzien met makkelijke sluitingen
+ Kleren die goed wasbaar zijn en vuil mogen worden (zelfs al doen we schilderschorten
aan, toch slagen de kleuters er vaak nog in om vlekken op hun kleren te maken)
+ Kleuters aanmoedigen om hun jas alleen aan te trekken en hun boekentas zelf open en
dicht te doen
+ Kleuters wijzen op hun lusje dat normaal aan hun jasje zit en dat ze het hiermee aan de
kapstok moeten hangen
Afspraken in de klas
*Een nieuw thema, meldingen, foto’s, …, worden via gimme gemeld. U krijgt dan alles via
mail. Vergeet niet om je eerst te registreren!
Alles wat jullie over het thema thuis hebben mag je kapoentje meebrengen (altijd
naamtekenen). En wees gerust daar zijn ze iedere keer opnieuw apetrots over! Wist je dat
dit de taal van jullie kapoen bevordert?
* Indien u geld moet meegeven (uitzonderlijk), stop dit dan altijd in een gesloten enveloppe
en geef dit persoonlijk af aan de juf.
* In de voormiddag eten wij altijd fruit + water. In de namiddag een 2e fruitje of droge koek
De kleuters die naar Dol-fijn gaan mogen een koekje mee hebben maar dit moet wel in de
boekentas blijven zodat de kleuters dit kunnen opeten.
* Gelieve de naam van uw kind in zoveel mogelijk kledingstukken te voorzien. Dit vooral in
jas, sjaal, muts, boekentas, brooddoos, fruit, doosjes … .
* Op dinsdag gaan onze kleuters turnen. Mogen wij vragen om uw kind die dag te
voorzien van gemakkelijk beweegbare kledij ( vb: geen rok of kleed)
* Een ongelukje in de broek gebeurt hier nog wel eens.
Om het onprettig gevoel weg te nemen, vragen we, aan wie het nodig acht, reservekledij
(voorzien van naam) en eventuele pampers en vochtige doekjes mee te geven.
Dit alles krijgt een plekje in de kast en u wordt verwittigd via gimme wanneer de voorraad
bijna op is. Maar geen nood, wij hebben nog een heleboel reservekledij in de klas.
Als uw kind spulletjes van onze school aan heeft staat er ‘KP’ opgeschreven. Mogen wij u
dan ook u vragen om dit zo spoedig mogelijk proper gewassen terug mee te geven met uw
kind.

* Is uw kleine kapoen ziek of gaat u voor en langere periode met vakantie, denk er dan
aan de school te verwittigen.
* Medicatie steken we nooit in het rugzakje.
Indien nodig geef je dit persoonlijk af aan de juf. We dienen enkel medicatie toe op
voorschrift van een dokter.
*Luizen opgemerkt? Laat het ons dan alstublieft zo snel mogelijk weten, zodat we het
probleem samen kunnen aanpakken!

* Is uw kleine kapoen jarig? Dan wordt dit uitbundig gevierd in de klas. Uw kind mag
plaatsnemen op de grote verjaardagsstoel en de kaarsjes uitblazen. Wij vieren feest met
een cake, taart,... en een cadeau voor de klas. Je kan steeds te rade gaan bij de juf voor
een tip.
*Na een nieuw thema krijgt jullie kapoen een zak mee met de gemaakte tekeningen.

Gelieve deze lege zak terug mee te brengen zodat er weer nieuwe knutselwerkjes in
kunnen.
Wat verzamelen we voor de school?
Peuters en kleuters spelen ook heel graag met grote-mensenspullen : oude hoeden, een
fotoapparaat, scheerapparaat, haardroger, hoofdtelefoon, GSM (zonder batterij!) …
Toestellen die niet meer functioneren, zijn voor kleuters echte schatten om te doen alsof …
Grote bladen papier, kartonnen vellen, resten gekleurd papier, zelfklevende etiketten …,
alles kunnen wij gebruiken !
Contacteer wel eerst even de klasjuf vooraleer u spullen meegeeft:
eva.van.cauwenberghe@schooldekleineprins.be of mia.clerbout@schooldekleineprins.be.
Alvast bedankt!!

Weet dat u steeds welkom bent op onze school !
Wij willen een school zijn waarvan de ouders deel uitmaken.
Om de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het
belangrijk dat ouders en school in harmonie en vertrouwen kunnen
samenwerken.
Bij vragen en problemen staan we dan ook klaar om samen naar een
oplossing te zoeken !
Samen maken wij er een fijn schooljaar van!
Vriendelijke groeten,
Juf Eva, juf Mia en de directie

