Ochtend onthaal
’s Morgens vanaf 8.15u brengt u uw kind via de kleuterpoort tot bij de
kleuterjuf die op de groene “kus en knuffel zone” staat.
Deze kleuterjuf haalt eerst de kinderen van de voorbewaking en brengt
deze ook om 8.15u naar de speelplaats.
Vanaf 8.25u zijn er 2 kleuterjuffen aanwezig, één aan de groene “kus
en knuffel zone” en één op de speelplaats.
De blauwe bollen (4-jarigen) en letters (5-jarigen) zetten zelf hun boekentas op de bank in de gang bij het
juiste fruitkaartje, bij gele (3-jarigen) en rode bollen (2,5 jarigen) mag de mama, papa, oma,… helpen.
Daarna komen ze terug naar buiten en om traantjes te vermijden, neemt u best kort afscheid en gaat u daarna
onmiddellijk door!
Ouders gaan niet voorbij de groene zone (wel als ze iets aan de juf op de speelplaats moeten vragen)! En
kleuters blijven op de speelplaats.
Er blijven geen ouders in de gang/hal staan en er lopen geen kleuters in de kleutergang!
Bij het belsignaal om 8.40u sluit de juf de poort. Laatkomers komen langs de grote poort binnen.
De kleuterfietsen worden onder de fietsluifel op de kleuterspeelplaats gezet.
Sommige kleuters hebben dezelfde fiets, daarom is het handig als er een naam zou opstaan.
Als u ’s morgens al weet dat uw kleuter in de nabewaking zal blijven, gelieve het fietsje dan aan de kant van
de lagere school te zetten, tegen de muur van het lokaal van de voor- en nabewaking.

De bel
SAMEN IN DE RIJ, SAMEN BINNEN en KUNNEN BEGINNEN IS BELANGRIJK.
Breng dus uw kleuter tijdig naar school.
Schooluren:
voormiddag: van 08.40u tot 12.00u
namiddag: van 13.15u tot 15.35u
woensdag: van 08.40u tot 12.00u

Naar huis
De kleuters worden ’s avonds om 15.35u afgehaald aan de schuiframen van de klas.
Een kleuterjuf zal om 15.35u naar de ouders aan de kleuterpoort zwaaien en dan mag u de poort openen en
binnenwandelen.
Op woensdag gaat de poort open om 12.00u.
Kleuters die op maan-, dins-, donder- of vrijdag ’s middags naar huis gaan eten, mogen afgehaald worden in
de gang aan de klasdeur om 12.00u.
Indien u de school niet tijdig kan bereiken dan wordt uw kleuter automatisch naar de nabewaking gebracht.
U hoeft zich in het verkeer niet druk te maken want uw kind zit veilig op school. Als er iets gebeurd is kan u
de nabewaking altijd bellen op het volgende nummer: 03/568 63 78.
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Verkeersveiligheid aan onze school : project
“schoolstraat”
Aan het begin en het einde van de schooldag wordt de straat een half uurtje afgesloten. Dat gebeurt door aan
het begin en het einde van de straat hekken te plaatsen. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en
voetgangers wel. Auto’s die al in de straat geparkeerd stonden, mogen de straat wel (rustig) uitrijden. Wanneer
de hekken weg zijn, mag iedereen de straat opnieuw inrijden. Op deze manier proberen we samen de straat
veiliger en meer leefbaar te maken. U parkeert dus niet in “ons schoolstraatje”.

Voor-en nabewaking samen met de lagere school.
Er is in onze school ook voor- en nabewaking in het schoolgebouw vooraan.
Voorbewaking van 07.00u tot 08.15u
Nabewaking
van 15.45u tot 18.00u
Woensdagnamiddag: van 12.00u tot 13.00u
Uw kleuter gaat automatisch naar de nabewaking indien u er niet tijdig bent.
Prijs: zie schoolreglement pag. 30 (het schoolreglement kan u steeds nalezen op www.debrenne.be).

Ineten
Uw kind kan in de school boterhammetjes blijven eten die hij zelf meebrengt.
Elke keer dat uw kleuter blijft eten, duiden wij dit aan op een lijst.
Via de schoolrekening betaalt u dan voor toezicht.
Wij vragen om een brooddoos (met naam erop) mee te geven.
Als uw kind zijn brood niet op kan, steken wij de restjes terug in de doos zodat u
ook kan zien wat uw kind gegeten heeft.
Pudding, yoghurt of fruitkaasjes mogen maar u geeft wel zelf een lepeltje mee. Probeer deze dingen zo veel
mogelijk in de brooddoos te steken of in een plastieken zakje.
We drinken water uit onze eigen drinkbus die, wanneer dit nodig is, in de loop van de dag wordt bijgevuld.

Speeltijdknabbel
Om te drinken: een flesje of een drinkbus met plat water, zonder smaakjes.
Om te eten in de voormiddag: een geschild en verpakt stuk fruit, of groentjes, of al een
boterhammetje.
In de namiddag : uitgepakte koekjes zonder chocola in een koekendoos.
We denken mee aan gezondheid en milieu!
ALLE BUSSEN/FLESSEN en DOZEN ZIJN VOORZIEN VAN DE NAAM VAN UW KIND!!!
Woensdag blijft onze fruitdag. Elke kleuter brengt dan fruit of groentjes mee, in een doosje,
gewassen, gesneden en geschild.
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Briefwisseling
De briefwisseling op onze school gebeurt digitaal via “GIMME”.
Door het gebruik van “GIMME” kunnen we U als ouder sneller en nauwkeuriger op de hoogte houden van
zaken die belangrijk zijn voor U en uw kind.
Bovendien is “GIMME” ook een milieuvriendelijke oplossing.
Om “GIMME” te gebruiken, dient u zich aan te melden met uw e-mailadres(sen).
Nieuwe volgers krijgen hiervoor een brief met de nodige informatie en stappenplan.
Vergeet bij het begin van het nieuwe schooljaar niet van kanaal/klas te veranderen, zodat u de juiste brieven
ontvangt!

Website-weetje
Website van onze school :

www.debrenne.be

Voor info en foto's uit de klas van uw kind bekijk je de webblog van de klas (=klasblog).
Als de kinderen een gezamenlijke uitstap of moment hebben wordt dit op het algemene deel van de website
geplaatst (knop “Schoolblog”).
LAAT OOK UW KIND(EREN) GENIETEN VAN DEZE FOTO'S !!!
Zij kunnen er zeker nog wat bij vertellen.
Elke klas heeft een eigen e-mailadres van de school.
Via dit adres kan u steeds de juf contacteren wanneer u bijvoorbeeld een vraag hebt of wil melden dat uw
kleuter ziek is…
•
•
•
•
•
•

appelklas@debrenne.be (juf Inge)
bananenklas@debrenne.be (juf Christine)
citroenenklas@debrenne.be (juf Marisha/juf Hanne)
druivenklas@debrenne.be (juf Hilde)
ellen.vinck@debrenne.be (juf Ellen, turnjuf)
kristien.suykerbuyk@debrenne.be (juf Kristien, zorgjuf)

Facebook
We hebben een (geheime) facebook-groep voor de ouders van alle kleuters (vrijblijvend!).
We gebruiken deze groep enkel om korte en snelle berichtjes te versturen, bijvoorbeeld:
- niet vergeten om … mee te brengen,
- bij terugreis van een schoolreis laten we weten hoe de terugreis verloopt ( is er file, waar we zijn,…)
- een leuke anekdote delen,
- een vermelding dat er een foto-album klaarstaat op de klas- of schoolblog,
- …
Als u wil toegevoegd worden aan deze groep, gelieve u dan te melden bij juf Inge van de appelklas.

Uitstapjes
U krijgt hiervoor tijdig (via GIMME) een brief met de nodige informatie.
Er worden identificatiearmbandjes en gele sjaaltjes aangebonden bij
vertrek, de sjaaltjes worden na de uitstap terug ingeleverd zodat ze
meerdere malen kunnen gebruikt worden.
Breng de sjaaltjes terug mee als uw kind er toch mee thuiskomt.
Indien nodig doen wij beroep op ouders van de schoolraad om mee te
begeleiden.
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Verjaardagen
De kleuters mogen als ze jarig zijn een presentje meebrengen voor hun
klasgenootjes.
Let u er wel op dat wij liefst gezond snoepen!
De kleuters zijn ook blij met een stuk speelgoed of een boek voor de klas,
daarvan kunnen ze gezellig samen genieten.
Ook een lekkernij om klassikaal te verdelen heeft veel succes, vb. nic-nac,
kleine cakejes… (gelieve dit af te spreken met de klasjuf). Ook liever geen
slagroom- of megataarten!
Ouders: Kies 1 van de vele mogelijkheden, als er CAKE of TAART wordt gesmuld delen we GEEN
PAKJES meer uit !!!!!
De “verjaardagskoffer” is een mand met snuisterijen van de klas om je verjaardag te vieren thuis (bedoeling
is ouders en gezin te betrekken bij het klasgebeuren).
Spreek met de klasjuf af wanneer u de mand meeneemt en terug mee naar school moet brengen.
Uiteraard dragen we véél zorg voor deze mand en steken we alles er terug in!

Geld
We werken met een schoolrekening. U hoeft dus geen geld met uw kleutertje mee te geven.
Weet:
* Over het ganse schooljaar mag er per kleuter maximum € 45,00 aangerekend worden voor het ganse pakket
van ééndaagse uitstappen (maximumfactuur!).
* Bij leeruitstappen en schoolreizen betaalt u maximaal € 15,00 (via de schoolrekening).
De onkosten boven dit bedrag worden bijgepast door de schoolraad.
Via deze weg willen we onze uitstappen betaalbaar houden voor iedereen!

Speelgoed
Er mag geen speelgoed mee naar school gebracht worden, tenzij de juf dit uitdrukkelijk vraagt.

Kledij
Alle kledingstukken die uw kleuter wenst uit te doen worden best voorzien van NAAM, zo komen verloren
kledingstukken weer bij hun eigenaar terecht.
Graag een LUS in jassen, vesten of dikkere truien, zodat deze na het weghangen aan de kapstok, niet op de
grond belanden!
Denk hierbij ook aan de zomerperiode (petjes, jeansvesten, regenjas…)
Bij felle zon vragen wij om de schouders van uw kleuter bedekt te laten (geen spaghettibandjes) om
verbranden te voorkomen.
In de zomerperiode beslist het team naargelang het weer of jassen aan of uit worden gedaan.
Tip voor de meisjes: een shortje onder het rokje of kleedje is handig als je graag ondersteboven aan het
klimrek hangt ;)
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Hygiëne
De kleuters gaan op regelmatige tijdstippen samen naar het toilet.
Toch kan er altijd wel eens een ongelukje gebeuren.
Indien u het wenst kan u reservekledij meegeven in de boekentas of in een stoffen zakje
aan de kapstok hangen. Dit alles uiteraard met naam erop.
We proberen zoveel mogelijk om vóór het eten, na het toiletbezoek,… de handen van uw
kleuter te laten wassen.
In ons gebouw hebben wij 2 toiletjes+lavabo tussen 2 klassen in, dit bevordert de
hygiëne en veiligheid voor onze kleuters!
Graag hadden wij ook dat u een doos zakdoeken (om uit te trekken) meegeeft aan uw kind, om de vieze
neuzen te vegen in de klas.
Voor onze allerkleinste kleuters ook graag een pak vochtige doekjes.
Wij willen ook de ouders uitdrukkelijk vragen om, als u bij uw kleuter luizen vaststelt, de school onmiddellijk
te verwittigen, zodat wij zeer snel maatregelen kunnen treffen.
U moet weten dat wij discreet zijn als het gaat om deze zaken.
Dit kan ook via de klasmail gemeld worden!

Ziekte
Geef ons een seintje als uw kleuter langer ziek is. Dit kan makkelijk via de klasmail.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig, ook wanneer
het op die leeftijd nog in de kleuterschool verblijft.
Voor hen moet er bij elke afwezigheid een briefje worden geschreven door de ouders.
Indien ze meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig blijven is een doktersbriefje
verplicht. Wettelijke bepalingen hieromtrent: zie schoolreglement pagina 8.

Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een briefje van de ouders/dokter dat de juiste dosering en
toedieningwijze bevat.
Indien uw kleuter in de zomer zonnecrème nodig heeft, gelieve deze dan zelf mee te geven en de naam van
uw kind erop te schrijven, dit om allergische reacties uit te sluiten!
Denk bij extreme hitte aan het bedekken van schouders en hoofdjes !
Bij het begin van het schooljaar of bij de instap van uw kleuter ontvangt u een medische fiche. Gelieve de
gevraagde gegevens over uw kind correct in te vullen en de fiche zo spoedig mogelijk terug aan de klasjuf te
bezorgen.
Wanneer uw kleuter ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel
zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden
de kleuter op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Medisch onderzoek
Dit gebeurt door de medische verantwoordelijken van het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding).
Informatie volgt nog.
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Kinderverzorgster
Onze kinderverzorgster helpt in iedere leefgroep mee.
Juf Vivianne zal de verzorgende taken op zich nemen zodat er in de klas optimaal gewerkt kan worden. Dit
jaar kunnen we beroep doen op haar gedurende 8 uur per week.
Ze is in de school op maandag en dinsdag.

Turnlessen
In onze kleuterschool wordt er flink geturnd met juf Ellen.
De kleuters krijgen 2 lestijden turnen per leefgroep, dit op maandag en donderdag.
Denk aan makkelijkere kledij op deze dagen (niet zo handig zijn: kleedjes, rokjes,
kousenbroeken). Turnpantoffels zijn niet nodig, maar liefst wel gemakkelijke schoenen
zonder veters, tenzij ze zelf snel veters kunnen strikken.
Met de oudste kleuters wordt het voorbereidend schrijven geoefend a.h.v. de methode “Krullenbol”.
Ook onze 3- en 4 – jarigen krijgen een aanbod uit deze methode.
Deze lessen worden gegeven door juf Shauni.

Verdeling van de kleuters
In onze kleuterschool zijn we gegroeid naar een volwaardige leefgroepenwerking van 2,5- tot 6-jarigen.
We hebben zeker aan uw kind gedacht en vooral aan de ontwikkelingskansen die het daardoor zal krijgen.
Binnen het leerkrachtenteam wordt er voldoende afgesproken en samengewerkt om uw kleuters te
begeleiden naar zijn of haar volgende schooljaar toe!
Ieder trimester wordt er gewerkt aan eigen klasthema’s.
De interesse van de kleuters werkt het zoeken van een eigen thema in de hand!
Werken, spelen en leren in groep en in een rustige en gezellige sfeer, met een eigen juf in een eigen lokaal,
geeft uw kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.
We werken ook samen in onze kleuterschool voor de vaste thema’s zoals bos, Sinterklaas, Kerstmis…

Leefgroep C –
juf Marisha/juf Hanne
Leefgroep D –
juf Hilde

Leefgroep A – juf Inge
Leefgroep B – juf Christine

De kleuters schuiven ieder jaar weer door naar een andere juf in een ander lokaal en dit volgens de regel:
Van leefgroep A naar B / Van leefgroep B naar C / Van leefgroep C naar D / Van leefgroep D naar A

Kijkdagen instappers
Vóór elk instapmoment richten we een kijkdag in voor de 2,5-jarige
instappertjes. Zo krijgen ouders en kleuters de gelegenheid om al
kennis te maken met de klasgenootjes
en juf. We geven hierbij alvast het overzicht van de kijkmomentjes:
Instapdatum
• 04/11/2019
• 06/01/2020
• 03/02/2020
• 02/03/2020
• 20/04/2020
• 25/05/2020

(na herfstvakantie)
(na kerstvakantie)
(na krokusvakantie)
(na paasvakantie)
(na O.H.Hemelvaart)

KLEUTERWEETJES VOOR OUDERS

Kijkmomentje
dinsdag 22/10/2019
dinsdag 17/12/2019
dinsdag 17/12/2019
dinsdag 18/02/2020
dinsdag 31/03/2020
dinsdag 19/05/2020

09.00u
09.00u
09.00u
09.00u
09.00u
09.00u

–
–
–
–
–
–

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
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Belangrijke praktische afspraken
●

Berichtje aan de ouders:
- kruisje op de hand: vraag uw kind wat er van hem verwacht wordt
- mondelinge boodschap
- brief van de juf (via GIMME)
Belangrijke mededelingen krijgt u altijd via een brief van de school.

●

Abonneren op DOREMINI, DOREMI en DOREMIX kan maar is niet verplicht. Er wordt niet klassikaal mee
gewerkt. Als u dit besteld, dan wordt via de schoolrekening verrekend.

●

Verplicht alles te naamtekenen dat meegebracht wordt naar school.

Zorg en SES/ambulante lesuren
Dit schooljaar zijn er voor alle leefgroepen samen een aantal extra halftijdse leerkrachten:
- juf Kristien: zij zal ondersteuning geven in alle klassen.
Zij zal ook bij problemen contacten leggen met instanties van buitenaf en zorgt ervoor dat
het SES- (Sociaal-Economische Status) en ZORG-beleid vlot verloopt in onze school.
- Juf Shauni: schrijfritmiek “Krullenbol”
-

Oudercontacten
•
•
•

17 september 2019:
14 november 2019:
12 maart 2020:

•
•

26 maart 2020:
4 juni 2020:

infoavond kleuterschool
individueel oudercontact voor alle kleuters
individueel oudercontact 4-jarigen en ook
5-jarigen (bespreking schoolrijpheidsproeven)
individueel oudercontact 2,5- en 3-jarigen
individueel oudercontact laatste instappertjes en selectieven

Indien er toch ergens een probleem opduikt dat u wenst te bespreken met de juf van uw kind, aarzel dan niet
om dit na de schooluren te komen bespreken.
Bent u na de schooluren niet bereikbaar, maak dan een afspraak op een moment dat het u wel past.
Als de juf een dringende zaak met u te bespreken heeft, dan zal ze u ook ongetwijfeld op een gepast moment
contacteren. Deze afspraken kunnen gemaakt worden via ons klasmailadres!

Integratie letterkinderen – 1ste leerjaar
De 5-jarigen brengen elk trimester een bezoekje aan het 1 ste leerjaar. Er zijn ook andere momenten waarop
de lagere school en de kleuters samen komen om zo de juf van het eerste leerjaar beter te leren kennen.
vrijdag 15 november 2019: enkele uurtjes
vrijdag 20 maart 2020: voormiddag
dinsdag 26 mei 2020: hele dag
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Feestmomenten in de school
Voor iedereen: ouders, grootouders, familie en vrienden hartelijk welkom.
•
•
•
•
•
•
•

Grootoudervoormiddag : woensdag 20 november 2019
Sinterklaasfeest (samen met L1 en L2): 4 december 2019
Lichtmis (samen met L1 en L2): dinsdagnamiddag 4 februari 2020
Wafelenbak: weekend 22 en 23 februari 2020
Vastenvoettocht : 3 april 2020
Schoolfeest: zaterdag 9 mei 2020
Kleuterreceptie laatste schooldag : dinsdag 30 juni 2020 (van 10.30u tot 11.30u, daarna mogen de
kleuters mee naar huis)

Enkel voor de kinderen en steeds tijdens de klasuren:
• Kleuteruitstap : Planckendael : donderdag 26 september 2019
• Schoolfotograaf: maandag 14 oktober 2019
• Kleuteruitstap : bos : woensdag 16 oktober 2019
• Kerstfeestje in de kleuterschool: vrijdag 20 december 2019
• Carnavalsfeest in de kleuterschool: woensdag 19 februari 2020
• Kleuteruitstap : Avontura Roosendaal: 29 mei 2020

Klasboekje
De voorbije schooljaren maakten we voor elk kind een klasboekje in samenspraak met de schoolraad! We
doen dit opdat de kinderen elkaar beter kunnen leren kennen, dus dan hoeft een vriendenboekje niet
meer!
Elk kind van de klas vult een blaadje in met verschillende weetjes over zichzelf. Vervolgens verzamelen wij
alle blaadjes van elke klas en maken er een boekje van. Ieder kind zal dan zo’n boekje van zijn klas mee
naar huis krijgen, zo kan uw kind allerlei dingen te weten komen over zijn klasgenootjes.
Na iedere vakantie, als er een nieuw kleutertje is ingestapt, mag die ook een blaadje invullen! Iedere kleuter
uit de klas krijgt een kopie mee met de gegevens van het nieuwe kindje!
Vergeet niet dit blaadje aan uw boekje te nieten zodat het uitgroeit tot een volledig klasboek!
Dit is ook een leuke herinnering voor later!!
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