Welkom

WELKOM IN DE KABOUTERKLAS!
Spannend zeg! Jij komt voor de eerste keer naar school. Je gaat vriendjes leren
kennen, nieuwe dingen ontdekken in onze klas, schilderen, tekenen, zingen,
dansen, spelen en nog veel, veel meer.
In deze infobundel zetten we alles even op een rijtje voor de mama’s en de
papa’s. Ook voor jullie zal het een speciale dag worden.
Ik hoop dat iedereen zich snel thuis zal voelen in onze klas.

Wat moet er in onze boekentas?

brooddoos
drinkbus

Fruit in stukjes in een fruitdoosje of
banaan in een bananendoos

Koekje in een
doosje

Hoe ziet een dag in ons klasje er uit






08u30-08u45 Verwelkoming in de klas
08u45 We starten met onze kring!
09u00 activiteiten en vrij spelen
09u50 we eten ons fruit
10u25 buiten spelen






10u40
12u00
12u20
12u45






13u40 start middagactiviteiten
14u45 we eten onze koekjes
15u10 afsluitactiviteit
15u20 school uit
Gelieve even te wachten tot de juf de deur voor jullie open doet.



3 redenen om op tijd te komen:

activiteiten en vrij spelen
we eten boterhammetjes in de klas
kindjes die naar huis gaan, worden opgehaald
buiten spelen + slaapmoment voor de peuters

1. je kunt nog iets vertellen aan de juf
2. je kind mist niets van het ochtendritueel
3. de juf hoeft niet alles opnieuw te starten of uit te leggen voor 1
laatkomer.
U mag de kleuters vanaf 08.30 u. tot 08.45 u. naar de klas brengen.

Belangrijke zaken op een rijtje


Zoals je ziet, zijn we een hele dag druk in de weer, dus we dragen graag
makkelijke kledij die al eens vuil mag worden.



Kindjes die maar een halve dag blijven, brengen ook boterhammetjes mee
naar school. Wij eten al om 12u.



Voor de allerkleinsten is er de mogelijkheid om tussen de middag te
slapen. Als de anderen buiten spelen, blijven zij in de slaapklas om een
uurtje te rusten.
Deze kindjes brengen liefst een (klas)slaapknuffel mee en indien nodig ook
een tutje dat in de klas mag blijven. Gelieve knuffel en tutje te voorzien
van naam! Tutjes zonder naam gaan immers steeds verloren.

 Zorg ervoor dat onze boekentas groot genoeg is om alles makkelijk in te
stoppen. Rugzakjes met een rits zijn makkelijk en krijgen we het beste
zelf open.


Fruit graag in stukjes en in een doosje. We hebben elke dag een
fruitmoment, dus iedereen brengt elke dag een stukje fruit mee.



Koekjes zonder chocolade graag! Liefst in een koekendoosje, dat kunnen
we zelf openmaken.



We brengen zelf ons drinken mee in een drinkbus (liefst water) om afval
te vermijden. GEEN brikjes of zoete drankjes. Het handigste is een
drinkbus met een teutje. GEEN drinkbekers  zitten meestal nogal vol en
vallen regelmatig omver.



’s Woensdags is het fruitdag op school. Dan komen er enkele fruitmama’s
of –papa’s voor alle kindjes fruit schillen. Dit wordt verrekend op de
schoolrekening op het einde van elke trimester. Op deze dag brengen we
ook een boterhammetje mee om na ons fruit op te eten.



Vergeet ook zeker niet om een kijkje te nemen op onze klasblog. Hier
verschijnen regelmatig sfeerbeelden van onze projecten en van onze
avonturen in de klas.
http://kaboutertjes.wordpress.com/



Gelieve alles te tekenen met naam (jas, mutsen en sjaals in de winter,
brooddoos, drinkbus, fruitdoosje, reservekledij, materialen van
projecten)



Graag hadden wij aan de jas van je kindje een grote lus zodat
iedereen ZELF zijn jasje makkelijk aan de kapstok kan leren hangen.



Vrijdag: In de namiddag wisselen wij van klasjes, zo leren we ook met
andere kinderen spelen en ontdekken we de projecten in de andere
klasjes. De kinderen mogen zelf kiezen in welke klas ze willen spelen.



4 keer per schooljaar is het schoolkring op vrijdagnamiddag.
We sluiten dan met heel de kleuterschool de week af, zingen liedjes, tonen
aan elkaar wat we zoal gedaan hebben tijdens ons project en we zingen en
dansen voor de jarigen van de maand. Elke schoolkring staan er twee
klassen in de kijker. Data worden nog meegedeeld via de klaskalender.

Alle mama’s en papa’s zijn welkom. We starten om
14u45.

Hip hip hip hoera, ik ben jarig!








De klas is versierd, ik krijg een mooie verjaardagsstoel waar ik een hele
dag op mag zitten, ik krijg een mooie verjaardagskroon op mijn hoofd en
we vieren feest want het is mijn verjaardag!
Natuurlijk mogen daarbij mooie foto’s niet ontbreken! Maar geen
probleem! De juf trekt mooie foto’s van jullie feestvarken.
Natuurlijk mag iets lekkers niet ontbreken! Wat vinden wij zoal lekker??
Een eenvoudige cake, een lekker stukje fruit, een wafeltje, … het mag iets
gezond zijn of iets minder gezond, maar GEEN chocolade of
slagroomtaarten want dan hangen wij en onze klas vol.
We gaan samen aan de feesttafel zitten en smullen van het lekkers,
daarom vragen we om geen snoepjes of individuele pakjes mee te brengen.

Project
Om de paar weken starten wij met een nieuw project in onze klas. We zien wat
er leeft of waar de kinderen interesse voor tonen en
daaruit kan een nieuw project uit voortkomen. Je kind
krijgt dan een projectbrief mee(digitaal-Smartschool)
met informatie over hoe het project ontstaan is en wat
we allemaal kunnen gebruiken.

Het is zeer fijn en leerrijk als het materiaal van
projecten gedeeltelijk van de kinderen zelf komt. Zo
brengen ze een stukje thuis mee naar de klas en zijn
heel trots om dat te tonen in de kring.

Mee te brengen:
Doosje zakdoeken voor onze vuile neusjes en
een pakje vochtige doekjes.
Graag een rolletje plastic zakjes om de vuile
broekjes terug mee te geven naar huis.

Reservekledij die op school mag blijven.
onderbroekjes, t-shirt, onderhemdje,
ook sokjes, in een zakje met naam
kapstok. Alle kleertjes tekenen en
wisselen van de seizoenen even checken.

Broekjes,
en zeker
aan onze
met het

Witte
turnpantoffeltjes.
Op
woensdag en donderdag gaan we
turnen met onze turnjuf Bieke. Graag
op deze dagen sportieve kledij om
makkelijk in te bewegen.

Knuffel en tutje om eventueel nog te
slapen tussen de middag (voorzien van
naam)

Een foto van jullie gezinnetje. Deze foto’s
hangen we dan allemaal tegen de muur zodat we
aan de juf kunnen vertellen wie er allemaal op de
foto staat.

Zindelijkheid
Natuurlijk is het leuk voor je kind en de juffen, dat je kind zindelijk is bij de
start. Deze vorm van zelfredzaamheid geeft je kind ook veel vertrouwen. We
vragen om niet met een luier naar school te komen, maar genoeg reserveslipjes +
broeken + sokken mee te geven.

“Kindje van de dag”
Elke dag wordt er in onze klas een kindje van de dag gekozen. Dit doen we
doormiddel van een beurtrol die duidelijk zichtbaar is voor de kleuters. Dit is
telkens een heel speciale dag voor uw kleuter want hij/zij mag enkele extraatjes
doen die dag.
-

Op ‘het kindje van de dag stoel’ zitten
bellen wanneer het opruimtijd is
postbode zijn ( brieven,… naar een andere juf brengen)
vooraan staan in de rij
klasboek meenemen naar huis en er iets mooi in tekenen, schilderen, kleven,…

Afspraken: klasboek




Draag zorg voor ons klasboek, want het moet een heel schooljaar mee naar
huis met het kindje van de dag.
Breng het boek elke dag terug mee, want na jou kapoen is het de beurt aan
een nieuw kindje.
Jouw kleuter mag tekenen, schilderen, plakken,… op de pagina
waar zijn/haar symbooltje staat.

Ons klasvriendje Jules

We werken in ons klasje met de klaspop Jules. Alles staat centraal rond deze
kapoen. Hij neemt ons mee doorheen het schooljaar en is al snel de vriend van
alle kleuters..
Ons klasvriendje Jules valt erg in de smaak bij de kinderen. Hij zit ’s morgens
mee in onze kring en we vertellen er graag al onze geheimpjes aan. Hij doet mee
aan activiteiten en brengt soms ook iets aan in onze kring.
Jules gaat vanaf de 1ste kleuterklas elk weekend logeren bij een kindje van de
klas en zal dan klaarstaan met zijn koffertje, pyjama, knuffel en
tandenborstel,…
We houden ook een dagboekje bij waarin de mama’s of papa’s of zelfs de
kinderen zelf iets in kunnen schrijven, tekenen of plakken.
Dit is een momentje om zeker naar uit te kijken!

Smartschool
Alle informatie van de school en over de klas (projectbrief, uitstap, vraag om
iets mee te brengen,…) wordt via smartschool meegedeeld. We denken op deze
manier aan het milieu en proberen zoveel mogelijk papieren brieven te vermijden.
Wanneer uw kindje instapt ontvang je de inloggegevens waarmee je aan de slag
kan.
Met vragen over smartschool kan je terecht bij Jan, de zorgcoördinator(te
vinden in het lokaal in de inkomhal).

Het kRinglied
Welkom in ‘de kRing’ hier allemaal
Wij vertellen een verhaal
We doen dat samen, nooit alleen
Hier bij ons telt iedereen.

