Beste ouders,
Op maandag 3 september 2018 start je kleuter in zijn
of haar nieuwe klas!
We weten dat een eerste schooldag voor alle
kleutertjes en hun ouders heel spannend en soms
een beetje emotioneel kan zijn!
Ook dit schooljaar nodigen we de kleuters, vergezeld
van hun ouders, al eens uit op ons ‘openklasmoment’.

Woensdagavond 29 augustus 2018.
Doorlopend van 17.00u tot 19.00u
staan wij er speciaal voor jullie!
Jullie kunnen de klas van uw kind al eens bekijken, je
kan kennismaken met de nieuwe juf en voor de
grotere kleuters is het leuk om al eens binnen te
kijken en misschien wat vriendjes te begroeten of
nieuwsgierige kleuters kunnen al even een kijkje
nemen in de verschillende speelhoeken!
Er wordt die avond ook al een plaatje (pictogram) of
letter gekozen en een plaatsje aan de kapstok zodat
je kind weet waar zijn spulletjes horen.
Een kaartje met naam voor aan de boekentas wordt
die avond ook meegegeven.
Kleuters die er niet bij kunnen zijn woensdagavond
komen gewoon op maandag 3 september 2018!

Praktisch: start nieuwe schooljaar
3 september 2018
- De voorbewaking van 7.00u tot 8.15u in de
voorbouw.
- Om 8.15u is er een kleuterjuf op de kleuterspeelplaats aanwezig, de kleuters komen binnen
langs de kleuterspeelplaats daar is ook een
fietsafdakje.
- De eerste schooldag zijn alle kleuterjuffen op de
speelplaats om de kleuters te ontvangen dit vanaf
8.25u.
- De kleuters worden op de groene kus- en
knuffelzone afgezet, de boekentassen worden op de
banken in de gang gezet bij het juiste fruitkaartje aan
de muur, net zoals nu! Na een dikke zoen en lieve
knuffel kunnen
de
ouders
dan
snel
de
kleuterspeelplaats verlaten!
- De eerste week mag U, indien uw ‘nieuwe’ kleine
kleuter erg veel verdriet heeft, hem of haar in het
klasje afzetten bij de eigen juf, vanaf 8.25u.

Noteer alvast op je kalender en in je
agenda onze INFOAVOND:
Donderdag 13 september 2018 om
19.00u infoavond letterkinderen en aansluitend
19.30u infoavond per klas dit voor iedereen!

