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Van harte welkom
Bedankt voor het vertrouwen dat je stelt in onze school.
In deze brochure vind je meer informatie over de werking van de school.
Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om ons aan te spreken.

Wie is wie?

juf Kimberly

juf Nele

juf Anja
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VKLK3B
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juf Lotte

juf Kris

juf Kathleen
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directie
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opvoeding

(lerarenplatform)

juf Rienske

juf Lieve

juf Suzanne

juf Claudine
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toezichtster
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ker

toezichtster

juf Cindy

juf Marleen

juf Gerda

juf Liese

toezichtster

coördinator

secretaresse

secretaresse

Voor– en naschoolse opvang
De bewaking wordt georganiseerd door vzw KORHA. De coördinator
hiervan is Marleen Wauters (marleen.wauters@korha.be).



van 7.00 tot 8.10 uur: in de blauwe opvangklas
van 15.45 tot 18.00 uur: in de blauwe opvangklas (op woensdag
vanaf 12.15 uur)

Deze opvang is betalend en wordt maandelijks gefactureerd. Meer informatie hierover vind je in het schoolreglement.

Schooluren
De school start iedere dag om 8.30 uur en eindigt om 15.25 uur.
Op woensdag is de school uit om 12.05 uur.
- Waar zet ik mijn kind ‘s ochtends af?
Tussen 7.00 en 8.10 uur wordt je kind opgevangen door de
toezichtster in de blauwe opvangklas. Van 8.10 tot 8.30 uur
nemen de kleuterleidsters het toezicht op de speelplaats over.
- Waar haal ik mijn kind na schooltijd af?
Op het einde van de klasdag vragen we je vriendelijk om
buiten te wachten tot de bel gaat. Tussen 15.25 en 15.45 uur
kan je jouw kind afhalen in de eigen klas, op woensdag is dit
tussen 12.05 en 12.15 uur. Nadien wordt je kind door de toezichtster in de blauwe opvangklas opgevangen.
- Kan mijn kind ‘s middags naar huis gaan eten?
Dat kan zeker. Om 11.45 uur kan je jouw kind in de klas vinden. Om
12.55 uur starten de activiteiten terug in de klas.
Voor de veiligheid van onze kinderen, vragen wij om het schoolterrein
niet op te rijden en de in– en uitrit van de buren te respecteren. De par-

king is uitsluitend voor het personeel.

Op tijd op school
Het is belangrijk dat je kind tijdig op school aanwezig is. Het onthaal met
ochtendritueel willen we graag samen met alle kleuters gezellig beleven.
Tijdens het onthaal maken we afspraken voor het verdere verloop van de
dag. Kinderen voelen zich ook beter als ze een houvast hebben en de dagstructuur vooraf kennen.
We willen je met aandrang vragen om de schooluren te respecteren. De
school kiest ervoor om de deuren en de buitenpoort te sluiten tijdens de
schooluren.
- Wat doe ik als ik te laat ben?
Als je te laat bent, vragen we om aan te bellen
totdat iemand de deur komt open doen.
- Enkele gouden tips om op tijd op school te zijn...







dek de ontbijttafel de avond voordien
sta als ouder voor je kind op
vertrek tijdig met je auto / fiets / trein / …
leg alle kleren vooraf klaar
zet de wekker 10 minuutjes vroeger
maak de schooltas de dag voordien

Aanbod activiteiten
We werken in de kleuterklas rond thema’s of projecten die
aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Via de blog
en het kleuterdagboek word je hiervan op de hoogte gehouden.
Heb je thuis prentenboeken of andere materialen die bij het
onderwerp passen? Dit verwelkomen wij graag!

De activiteiten die we voor je kind uitwerken, zijn gebaseerd op het nieuwe
leerplan dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de basisscholen heeft opgesteld. Dit leerplan heeft de naam ‘Zin in
leren, zin in leven’ of kortweg Zill.
In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven
op school gericht op de harmonische ontwikkeling
van de hele persoon: hoofd, hart en handen.
Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling
van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten
die kinderen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.
Om zo goed mogelijk aan de noden van alle
kleuters te kunnen voldoen, lassen we af en toe
een ‘week zonder thema’ in. Dit doen we om
optimaal te kunnen observeren waar de noden en
behoeften van de kleuters liggen en hieraan te
kunnen werken zonder tijdsdruk van andere activiteiten.

Zorg in de klas
We geven elk kind voldoende tijd en ruimte om
op eigen tempo te ontwikkelen. De juf zal indien
nodig items herhalen waar in de klas rond gewerkt is en waar sommige kleuters het nog moeilijk mee hebben.
Ook is er aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Bij eventuele
problemen of moeilijkheden word je
zeker op de hoogte gebracht door de
juf.

Voor extra leerkansen of extra uitdagend werk, kan je kind terecht bij de
zorgjuf. Zij voorziet oefeningen op maat van jouw kind, om hem/haar te
doen groeien of extra geboeid te houden.
Indien nodig kan het CLB ingeschakeld worden. Bij het CLB kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Meer info vind je in het
schoolreglement.

Turnen
Twee keer per week komt juf Inneke bewegingsopvoeding
geven. Via het kleuterdagboek krijg je de juiste dagen.
Het zou heel fijn zijn mocht je hiermee rekening houden bij het aankleden
van je kind.

Gezonde school
Wij wensen zo weinig mogelijk afval op school, daarom willen we je vragen om drank in een drinkfles mee te geven en de
boterhammen in een brooddoos.
Als knabbeltje tussendoor breng je best hapklaar fruit of groenten mee of
een koekje zonder chocolade. Gaat je kind naar de naschoolse
opvang, voorzie dan zeker ook wat lekkers voor dat moment.
Op maandag en vrijdag is het waterdag.
Op woensdag is het fruitdag en vragen we om je
kleuter een
lekkere portie fruit of groenten
mee te geven:
 reeds geschild of gepeld + in stukjes
 in een gesloten potje
zodat je kind zelfstandig en zonder veel knoeien kan eten.

Je zoon/dochter krijgt een beloning als hij/zij fruit
mee heeft.
Snoep, chocolade, chips en limonade zijn niet
welkom op school.

Groene school
De kleuterschool is gelegen in het prachtige Beukenbos. Deze
ligging biedt ons de mogelijkheid om regelmatig in het bos te
gaan ravotten en exploreren.
We spelen dan ook het hele jaar door zoveel mogelijk buiten.
Hou hier rekening mee bij het kiezen van een gepaste outfit ‘s
ochtends en dat het tijdens de ochtendspeeltijd vaak nog vrij fris
kan zijn.

Afwezigheden
Als je kleuter afwezig is wegens ziekte of andere
omstandigheden, is een medisch attest of schriftelijke verklaring van de ouders niet noodzakelijk.
We appreciëren het als je een seintje geeft aan de school wanneer je kind
niet kan komen. Dit kan via het kleuterdagboek of via het contactformulier op de schoolwebsite.
We zijn immers begaan met je kleuter en kijken dagelijks uit naar zijn/
haar komst.
Kleuters zijn leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar dat ze
zes jaar worden. Om naar het eerste leerjaar over te gaan, moet je kind
minstens 250 halve dagen in de derde kleuterklas aanwezig geweest zijn.
Meer informatie hierover vind je in het schoolreglement.

Medicatie
Zieke kindjes horen niet op school. Moet je kind medicatie nemen, dan
hebben we een attest van de dokter nodig. We vragen dan ook om de medicatie niet in de boekentas te stoppen, maar rechtstreeks aan de klasjuf of
een andere leerkracht te overhandigen.
Graag willen we ook op de hoogte zijn van allergieën die je kind al dan
niet heeft (zowel voedsel– als huidgerelateerde allergieën). Zie medische
fiche.

Communicatie
- Ik wens een gesprek:
De data van de oudercontacten worden de eerste schoolweek van je kind
meegegeven. Wens je graag een gesprek op een ander moment, aarzel dan
niet om de juf hierover aan te spreken of dit te melden via het kleuterdagboek.
Met vragen kan je steeds terecht bij de juf, de directie, de zorgcoördinator
of de beleidsmedewerker. Een gesprek aanvragen gebeurt liefst via het
kleuterdagboek of via een telefoontje naar de school.
- Hoe communiceert de school?
Op de website van de school (www.hhchalle.be/vondel) vind
je heel wat informatie. Elke kleuterjuf heeft ook een eigen
klasblog met foto’s en verslagen van activiteiten.
Het kleuterdagboek is eveneens een handig communicatiemiddel. Elke nieuwe mededeling vragen we om te lezen en te paraferen. Het is leuk om samen met je kind de liedjes, versjes
e.d. te bekijken. Als ouder mag je zeker ook belangrijke mededelingen in het kleuterdagboek noteren.

jarig

Briefwisseling gebeurt ook via Smartschool. De logingegevens van dit
digitaal platform krijg je bij de instap van je kind op school.

Facturatie
Cash geld zien we liever niet in de schooltas van je kind.
Alle schoolgerelateerde activiteiten (zoals workshops, uitstappen, middagtoezicht, …) verschijnen op de trimestriële
factuur.
Wanneer een factuur naar je e-mailadres verzonden is, word
je hiervan via het kleuterdagboek op de hoogte gebracht. Bij
vragen of problemen, neem je best contact op met het secretariaat van de
school (02 356 99 04).

Verjaardagen
Een verjaardag vieren is altijd een groot feest! Je kleuter staat die dag in
het middelpunt van de belangstelling. Wens je graag een cake, het lievelingskoekje of wafeltjes mee te geven, dan wordt dit gezellig samen opgegeten. Een drankje mag, maar is zeker geen verplichting.
Snoep en limonade zijn echter uit den boze. Indien deze de weg vinden
naar school, zullen we alles onaangeroerd terug mee naar huis geven.
Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje geef je best aan de klasjuf af.
Zo ben je zeker dat de uitnodiging bij de juiste kleuter terecht komt.

Verloren voorwerpen
- Hoe kan ik verloren voorwerpen vermijden?
Jammer genoeg gaan er veel spullen verloren omdat er geen naam op
staat. Kinderen weten nog niet goed wat van hen is of soms zijn er zaken
dubbel. Om het gemakkelijk te houden, willen we je vragen om op alle

spullen van je kind de naam te noteren.
- Waar kan ik verloren voorwerpen terugvinden?
Niet gemerkte spulletjes komen terecht in een doos in de zaal. Regelmatig worden alle spullen die niet opgehaald worden, aan een goed doel geschonken.
Om verlies en ruzie te voorkomen, laat je speelgoed van je kind beter ook
thuis.
- Enkele tips om het verlies van mutsen, sjaals, e.d. te vermijden:
Voor handschoenen of wanten is het handig om deze met een touwtje aan
elkaar vast te maken en door de mouwen van de jas te steken. De juf leert
je kleuter om de muts en de sjaal in de mouw van de jas te steken als de
jas aan de kapstok gehangen wordt. Zo leren ze zorg te dragen voor hun
kleding en wordt verspreiding van luizen vermeden.
geboren ten laatste op:

kan instappen op:

02/03/2017

02/09/2019

04/05/2017

04/11/2019

06/07/2017

06/01/2020

03/08/2017

03/02/2020

02/09/2017

02/03/2020

20/10/2017

20/04/2020

25/11/2017

25/05/2020

na 25/11/2017

01/09/2020

Reservekledij
Een ongelukje in de broek is niet verwonderlijk. Handig is het wel als we
slip, broek en kousjes kunnen aandoen die van henzelf zijn. Daarom vragen wij om een schoendoos met reservekledij, voorzien van hun naam,
aan de juf te geven.

Enkele belangrijke data schooljaar 2019-2020


MA 09/09

klassikale ouderavond (19.00 uur)



DO 12/09

schoolfotograaf



VR 27/09

officiële opening



MA 30/09

lokale verlofdag



28/10 - 03/11

herfstvakantie



DO 07/11

infomoment schoolrijpheid K3-L1



MA 11/11

Wapenstilstand (vrijaf)



DI 12/11

oudercontact (deel 1)



DO 14/11

oudercontact (deel 2)



WO 20/11

pedagogische studiedag



23/12 - 05/01

kerstvakantie



WO 05/02

pedagogische studiedag



ZA 15/02

opendeurdag



24/02 - 01/03

krokusvakantie



MA 23/03

lokale verlofdag



DO 02/04

oudercontact op uitnodiging



06/04 - 19/04

paasvakantie



VR 01/05

Dag van de arbeid (vrijaf)



ZA 09/05

schoolfeest



ZO 10/05

Moederdag



WO 20/05

pedagogische studiedag



DO 21/05

O.L.H.-Hemelvaart



VR 22/05

brugdag



MA 01/06

Pinkstermaandag



ZO 14/06

Vaderdag



DI 30/06

laatste schooldag

