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Zo doen wij onze jasjes aan:

1-2-3 en piepen maar,
Hopsasa, wij zijn bijna klaar!

Woensdag = fruit van de school
(onder voorbehoud in coronatijd)

Alles is nieuw:
m’n schoenen en mijn jas.
Alles is nieuw:
de juf en ook de klas.
Alles is nieuw.
Ik ben hier nog maar pas
Met m’n splinternieuwe schooltas!

Beste ouders,
Voor het eerst naar school gaan
is een heel avontuur,
niet alleen voor je kind maar ook voor jezelf.
Natuurlijk bent je trots op je peuter.
Maar wellicht wil je vooral je kind zo goed
mogelijk mee helpen begeleiden doorheen zijn/haar
eerste kleuterklasje!
Daarom is er dit infoboekje zodat jullie
al een beetje wegwijs geraken
in de gewoonten van de klas.
Wij wensen jou en je peuter veel mooie en
leerrijke momenten tijdens dit schooljaar!

Enkele weetjes
₋

₋

We verwachten dat je kleuter droog is alvorens hij/zij naar school
komt. Geef je kind gemakkelijke kleding aan om ongelukjes te
voorkomen.

We gaan 2x per week turnen. Geef je kind die dagen gemakkelijke kleding aan. Gelieve turnpantoffels te voorzien in een zakje
met de naam op (ook op de pantoffels).

₋

We werken steeds rond een thema. Dat hangt uit aan de klasdeur. Je kleuter mag hier steeds iets over meebrengen naar de
klas.

₋

Gelieve geen speelgoed (tenzij in het thema) of snoep mee te
geven.

₋

Breng je kleuter op tijd naar school.

₋

Een zieke kleuter hou je best thuis. Hij/zij beleeft dan immers
geen plezier aan de schooldag.

₋

Tenslotte: LEEF MET JE KIND MEE!
Laat je kind vertellen en vraag zelf ook naar de ervaringen. Je zal
merken dat je kleuter elke dag iets nieuws heeft bijgeleerd: een
nieuw woord, een liedje, een spel,…

Wat zit er in mijn boekentas?
₋

Een reservebroekje in een zakje met naam.

₋

Een lekker stuk fruit (geschild) in een luchtdicht doosje. Wij promoten fruit en nemen hier tijdens de voormiddag ook echt onze
tijd voor.

₋

Tijdens de namiddag eten we een koek (zonder chocolade).

₋

Een drinkbus met water. Wij drinken in onze klas enkel water.
Gelieve op de drinkbus de naam te zetten. Graag een drinkbus
met een kleine opening om uit te drinken. Dit om te vermijden
dat, bij het laten vallen, alles nat is. Wij vullen de drinkbus opnieuw bij de kraan wanneer deze leeg is.

₋

Een brooddoos met boterhammen, als je op school blijft eten.

