Een dagje in de kleuterschool
*Parkeren doen we op de parking Achter Kennes. Welkom vanaf
8.30u.
... de kleuters en hun ouders komen binnen langs de zwarte poorten 1 en 2 aan de
parking achter de parochiezaal (wie vroeger komt gaat eerst naar de naschoolse
kinderopvang) Mama en papa brengt je tot in de klas.
Let op: geen bewaking meer ’ s morgens op de speelplaats!
Kindjes van de opvang worden ook naar de klas gebracht door de opvangjuffen.
Boekentasjes worden leeggemaakt… Brooddozen in de gele mand. Fruit/ koeken en
drinkbus boven in het bakje aan hun eigen kenteken. Klaar? Je mag binnen in ons
klasje.
Elk kindje krijgt zijn eigen kentekentje. Zo weten ze waar ze moeten gaan zitten. In de klas
hebben ze ook dit stempeltje, ze gebruiken het om op hun werkje te zetten.

Parkeren op een veilige plaats
Alleen parkeren op de parking Achter Kennes, denk aan de veiligheid van uw kind en
de andere kinderen!
 Te laat?
Wij rekenen op uw stiptheid. De poort gaat na het belsignaal op slot. De school kan
nog enkel betreden worden via de deur aan de opvang.

*LUISTER…HET BELT !!! Om 8.45u.
…Nu is het tijd om afscheid te nemen, wij gaan met onze activiteiten van start!
 Turnen?
Op maandag en dinsdag is het eerst turnen met juf Eef in de turnzaal. Dit duurt tot
9.30u.

*In de klas
…nu houden we een kringgesprek want meestal hebben ze veel te vertellen
…iemand mag Jules wakker maken en hem uit zijn huisje halen, we zetten de
kalenders juist (week – weer – aanwezigheidskalender - takenbord) en zingen een
morgendlied

…daarna komt Jules ons vertellen en tonen waarover wij gaan leren en daarna gaan
we in hoekjes in de klas aan de slag : knutselen, puzzelen, boetseren, spelen,…
 Thema’s?
Wat zijn thema’s? Meestal werken we in de kleuterschool rond een bepaald thema
bv. Moederdag, dieren, sint,…vanuit deze thema’s halen wij inspiratie om onze
verdere week te plannen. Zo zoeken we bv. rond een bepaald thema: verhaaltjes,
liedjes, versjes, waarnemingen, knutselwerkjes en nog veel meer.
Op onze schoolwebsite kan je allerlei informatie vinden zoals welk thema van de week het is
en of je eventueel iets moet meebrengen naar school. Best wekelijks eens checken, de
informatie wordt elke week aangepast.
www.vbsramsel.be: Klikken naar kleuterschool en dan de klas van juf Chris en juf Liesbeth
kiezen.

 Kindje van de dag?
Deze heeft een hele speciale taak. Hij mag zorgen voor alle kalendertjes, samen
met de juf en eventueel nog belangrijke taken uitoefenen. Hij mag op de mooie stoel
naast de juf zitten. Elke dag wisselen we van kindje.
 Jarig vandaag?
Proficiat! Je wordt door ons uitgebreid gevierd. Verjaardagskroon,
verjaardagskaart en een lekkere traktatie horen er allemaal bij. Hier zorgt de juf voor
alles, er mag niets meegebracht worden van thuis.
Uitnodigingen voor feestjes geven wijzelf niet mee, dit dient thuis te gebeuren.

*Voor de speeltijd: 9.55u.
…eerst gaat de juf met alle kleuters naar het toilet
 Ongelukjes?
voor ongelukjes brengen de kleuters reserve-kledij (hemdje, t-shirt, onderbroek,
kousen, lange broek) mee die de juf in een kast in de klas stopt.
Denk eraan om opnieuw een zakje te voorzien indien de reservekledij op is.
Als er kledij van school gebruikt worden, staat hier de vermelding: school op,
gelieve ook deze zo snel mogelijk gewassen terug mee te brengen. Bedankt
Tip: kies ervoor om gemakkelijke kledij te nemen, dit zal je kindje helpen tijdig op het
toiletje te zijn.

…dan leert de juf om hun jas zelf van de kapstok te nemen, aan te doen (juf ritst hem
dicht), dan nemen ze hun gezond tussendoortje en gaan op de bankjes zitten om het
op te eten. Wij nemen onze eigen drinkbus met water. Indien het water op is, vult de
juf ze bij.
 Wat geef je mee om te eten?
We eten in de voormiddag gezonde tussendoortjes, in de namiddag mag je
kiezen. Liefst geen koeken met chocolade of yoghurtjes, dit is een gemors voor de
kindjes.
Gemakkelijke sluitingen aan jas en tas, brooddoos,… zijn belangrijk om de zelfstandigheid
van je kleuter te stimuleren. Oefen op voorhand thuis ook al een keertje, zodat je uw kleuter
op de goede weg helpt.
Vergeet ook niet de naam van uw kindje op elk doosje en drinkbus te zetten aub. Dank u!

 Milieu?
Denk aan het milieu en probeer koekjes in koekendoosjes te stoppen en brood in
een brooddoos.
…we gaan buiten spelen, als het woensdag is mag ons klasje fietsen en als het
regent spelen we onder het afdak, het is nu 10.25 u

*Na de speeltijd 10.45u.
… nieuwe activiteiten gaan van start en activiteiten van voor de speeltijd gaan hier
ook verder.
We gaan zingen/ dansen/ kringspelletjes spelen,… dit verschilt van thema tot thema
en van dag tot dag!
Spullen van thuis?
Wij brengen geen speelgoed mee van thuis, alleen als we het expliciet vragen.

*Middag: 11.45u.
...wie blijft boterhammen eten op school gaat nu naar het toilet.
… kleuters nemen hun jas mee en gaan samen met de middagmoeder naar de
eetzaal. Juf Maggy zorgt voor de kindjes in de eetzaal, zij is ook onze
kinderverzorgster en grote hulp in de klas. Ze is echter niet gans de dag aanwezig.
Vrijdag eten we in onze klas.
…Kls die naar huis gaan, doen hun jas aan en nemen de tas en gaan dan met de juf
naar poort 1 waar de ouders wachten.
 Het is nu 11.55 u maar op woensdagen is het 11.30 u. (op woensdag zitten we op
de banken voor de gele hekken te wachten tot we opgehaald worden)

*Na de middag: 13u.
…kort kringgesprekje, aanduiden van de aanwezigheden
…vrij spel in de klas met het aangeboden speelgoed, eventueel nog wat
knutselwerkjes afmaken voor wie daar zin in heeft of vrij kleuren
…14.00 u : toilet, jas aan, koek en drank opeten en buiten spelen

*Na de speeltijd: 15u.
… we ruimen de klas op

…de juf doet nog een rustige activiteit voor we naar huis gaan, want vele kindjes
zullen nu wel moe zijn.

*Einde: 15.45. Vrijdag om 15u.
…we gaan nu op de banken voor de gele hekken zitten.
(ouders wachten aan poort 1, om 15.45u doet een juf deze open en mogen de ouders
stappen tot aan poort 4,
gaan daar naar binnen tot aan de bankjes aan de gele hekken en mogen daar hun kleuter
aan de hand meenemen om zo via poort 3 terug naar de parking te gaan zo is er een
eenrichtingsloop die het overzicht voor de juffen makkelijker maakt)

…wie naar de opvang gaat wacht in het halletje op de banken en wordt daar
opgehaald door de begeleiders van de opvang. (op voorhand inschrijven is
noodzakelijk) Graag een briefje op de brooddoos kleven of in het mapje steken met de
dagen dat je kleuter naar de opvang gaat.

…wanneer je niet tijdig op school bent om 15.45u, kan je kleuter nog 15 minuten bij
de juf van de nabewaking blijven, om 16.00u wordt elke overblijvende kleuter toch
naar de opvang gebracht.
Heen en weer mapje mee naar huis?
Heen – en weermapjes dienen om informatie met ouders en juf uit te wisselen.
Wat we hierin stoppen, haal je eruit. Alleen de facturatielijst laat je hangen op de
binnenkant van de flap .Hierop komen alle dingen die betaald moeten worden, geen
cash. Eind september en om de 2 maanden krijgt u een betaling mee naar huis.
Dingen die u niet wenst, maar die wij eventueel wel in de map schrijven, mogen
doorstreept worden, indien niet gewenst. Alleen de maximumfactuur dient u te
betalen, deze dient om uitstappen en dergelijke te bekostigen.
Breng dit de mapje zo snel mogelijk terug mee naar school.

Tot morgen!
Voor een nieuwe spannende dag.

Dag juffen, dag klasgenootjes!

