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Van harte welkom.
Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat je ons
schenkt.
Ons schoolteam zal zich dit jaar weer ten volle
inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat jouw
kind een goed schooljaar doormaakt.
Je mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse
opvoeding en kwaliteitsvol onderwijs verwachten
in een groene omgeving!
Wij hopen goed met jullie te kunnen
samenwerken.

Welkom!

2. Hoe bereid
ik mijn kind
voor?

Laat je kind een paar keer bij familie of vrienden spelen. Zo
went het aan spelen zonder mama of papa.
Vertel regelmatig enthousiast, maar realistisch over de
kleuterschool.
Stel de school niet overdreven positief voor. Benadruk dat
je kind al groot is.
Maak duidelijk wat de eerste schooldag zal gebeuren. Oefen samen enkele vaardigheden ( jas aandoen, schooltas
dichtmaken…)

Lees voor uit een boekje met als thema ‘naar school’.
Leer je kind gebruik te maken van het toilet.
Maak eventueel een aftelkalender.
Enkele voorbeeldboekjes:


De eerste schooldag van Milan—Kathleen
Amant



Kleine Huppel gaat voor het eerst naar
school—Aline de Pétigny



Jules gaat naar school—Annemie Berebrouckx



Een grote stap—Amber Stewart



Dorus: Hoera naar school! - David Melling



Karel gaat naar school –Liesbeth Slegers

Onze kleuterjuffen doen hun uiterste best om de overstap
van thuis naar de school zo goed mogelijk op te vangen.
Ook jij kan deze instap voorbereiden door tijdig met zindelijkheidstraining te beginnen.
1.

2.
3.
4.
5.

Creëer interesse in de potjestraining door er een boekje over te lezen, door erover te praten, het potje in de
buurt te zetten.
Laat de luier uit en zet je kind regelmatig op het potje.
Maak zo’n potjesmoment gezellig, hou het ontspannen. Laat het niet langer dan 5 minuten duren.
Zorg voor gemakkelijke kledij: een broek die je kind
zelf kan uitdoen bijvoorbeeld.
Een geslaagde poging beloon je met een knuffel, een
compliment.
OnVoorbeeldboeken voor potjestraining:
Mag ik eens in je luier kijken? –
Guido van Genechten
Het Grote Billen-Boek –
Guido van Genechten
Een geweldig cadeau –
Guido van Genechten
Bobbi op het potje –
Ingeborg Bijlsma en Monica
Maas
Kas op het potje – Pauline
Oud
Op het potje – Alona Frankel

3. Zindelijkheidstraining

De school heeft budget vrijgemaakt om te voorzien
in extra uren kinderverzorging. Juf Elke, de kinderverzorgster, zal daardoor voltijds in de onthaalklas
aanwezig zijn. Op die manier kunnen we voorzien
in de stijgende nood aan zindelijkheidstraining en
kan de juf zich focussen op de klasactiviteiten.

Belonen werkt!
Print het potjesplan! Je vindt het op
www.klasse.be/naarschool
Telkens je kind flink naar toilet gaat, kleeft het een
mooie sticker.

Zorg voor gemakkelijke kledij:
een broek of rok die de kleuter zelf
gemakkelijk aan en uit krijgt.



Wat kan helpen?



Geen salopette



Schoenen met velcro

Zorg voor:

Wat als het niet
lukt?



gemakkelijke kledij



Vochtige doekjes








Pampers die opengaan langs de zijkant, liefst met velcro. (Anders
moet de juf alle kleertjes uitdoen)
Voldoende pampers
Wanneer het kind bijna zindelijk is,
mogen gewone broekpampers gebruikt worden.
Noteer de naam op de pamper. Ook
wanneer deze enkel voor de rustmomenten nodig is.

Oefenen!
4. Toiletbezoek

Oefenen!
5. Jas aan

Op school stimuleren we gezonde voeding.
We opteren voor water en (nietgesuikerde) melkdranken.
Op woensdag is het fruitdag. Dan zijn
enkel fruit, groenten of een boterham
toegelaten als tussendoortje.

6. De schooltas

3 tips voor een goede schooltas
1.

Kies een opvallende kleur

Zo vinden jij en je kleuter de tas gemakkelijk terug tussen de
andere tassen
2. Kies er eentje die je kleuter zelf open en dicht kan doen.
3. Test of het tasje nog gemakkelijk sluit wanneer alles er in zit.
Reken er op dat er ook nog een schriftje of mapje van 19x 25 cm
in moet geraken.

7. Wie is wie?

Ik ben juf Elke en zorg voor
het onthaalklasje. Ik ben
juf van de kindjes die instappen tussen september
en de Krokusvakantie

De BoekenIk ben juf Joni en zorg
voor het tweede onthaalklasje (kindjes die
instappen vanaf de Krokusvakantie.)

Wat zit er in?

Ik ben juf Els en bied
zorgondersteuning in
de kleuterschool. Je
kan met alle vragen
bij mij terecht!

Ik ben juf Elke, de
kinderverzorgsters. Ik
help de juf waar nodig!

Wij zijn de juffen van
de speelplaats. We
houden toezicht tijdens de middag.

1KK: juf Cindy

2KK: juf Joke

3KK: juf Ines

1KK: juf Ingrid

2KK: juf Freya

3KK: juf Annelies

Beweging: juf Marleen
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8. Hoe verloopt een
schooldag?

Schooluren
Voormiddag: 8.30 uur—12.10 uur
Namiddag: 13.35 uur—15.30 uur

Dagschema
1.ONTHAAL De kleuters mogen
vrij spelen in de klas
De juf brengt via een thema allerlei
activiteiten aan. De kleuters nemen waar
met alle zintuigen, ze leren de natuur kennen, spelen taalspelletjes en experimenteren met allerlei materiaal.
Fruit of boterham eten, toiletpauze en buiten
spelen.
Hoekenwerk: De kleuters experimenteren
met allerlei materiaal, spelen wiskundige
spelletjes, knutselen, maken muziek…
Middageten en –dutje
Koekje of fruit eten
Turnen en fietsen: de kleuters krijgen 3 keer
per week
Afsluiten van de dag: Aan het eind van de
dag zingt de juf samen met de kinderen een
liedje of leest ze een verhaaltje voor.

9. Eerste
schoolweek

Verloop
eerste dag

4 weken voor de instapdag van
jouw kleuter krijg je een brief
waarin vermeld staat bij welke
leerkracht jouw kleuter verwacht
wordt.
De dag zelf ga je met de kleuter
mee naar de klas waar juf Els
(zorgjuf ) en de klasleerkracht
hen opwacht. Je krijgt rustig de
tijd om even samen te wennen
aan de klas en de nieuwe omgeving.

Na een kort afscheid, begeleiden juf Els V. en juf Kristin
jullie naar de vergaderzaal van de lagere school. Daar
wordt jullie een tas koffie aangeboden voor een eerste
kennismaking.
Terwijl meester Bart samen met jullie enkele belangrijke documenten overloopt, houdt de klasjuf ons op de
hoogte van de gang van zaken in de klas van uw peuter.
Je mag die dag zeker de school nog contacteren wanneer je je zorgen maakt over jouw peuter. Dat kan op
het nummer: 0470 13 30 04 van Els Colpaert.
Na schooltijd mag je de peuter aan de klasdeur ophalen.
Spreek gerust de juf aan om te zien hoe je zoon/dochter
het deed in de klas.

De eerste schoolweek mag je jouw
kleuter ‘s ochtends vanaf 8.15 uur
tot in de klas brengen. De juf ontvangt de kinderen daar meteen met
activiteiten.

1ste schoolweek

De kinderen gaan tijdens de pauze naar de speelplaats. De
juf blijft daar bij hen. Zo leren ze samen de speelplaats
kennen.
Tijdens de middagpauze rusten de peuters. De juf zet dan
een mooi muziekje op, maakt het gezellig en voorziet
voor elk kind een bedje. De kinderverzorgster blijft op dat
moment bij hen.
Geef gerust een fopspeen, knuffeltje of kussentje mee
dat in de klas mag blijven. Zo voelt jouw kind zich wat
geruster in deze nieuwe omgeving.

2de

Vanaf de tweede schoolweek staat de
klasjuf ‘s ochtends in de zaal om de kinderen op te wachten.

schoolweek
Ook tijdens de pauzes gaat de juf mee op
de speelplaats.
De middagpauze blijft op dezelfde manier
verlopen als in de eerste week.

- De kleuters krijgen in het begin
van het schooljaar een klassymbool toegewezen. Dit symbool
komt op alle werkjes van het kind.
Ze hangen hun jasje aan de kapstok van hun symbool en ook aan
de boekentas komt dit symbool.

10. Goed om
weten

- De kinderen in de onthaalklas
gaan tijdens de middagpauze niet
spelen. Zij rusten tijdens de speeltijd in de klas. Na het rustmoment
beginnen ze samen met de juf aan
een spelmoment.
- Op onze school eten de kinderen niet meer in de refter.
Alle kinderen eten samen met de juf in de klas.

Je kan de school altijd contacteren via

Contact




het nummer: 02/356 95 14
Het contactformulier op de website
(www.hhchalle.be/halleweg)

Communiceren verloopt in de school
hoofdzakelijk via smartschool.
Meer uitleg daarover krijg je bij
de eerste schooldag.

Communicatie

Daarnaast kan je het
reilen en zeilen
van jouw kleuter ook volgen op
volgende wijzen:
Via de juf
De kinderen van de onthaalklas mogen aan de
klasdeur opgehaald worden. Ze geeft je daar zeker een
update van hoe de dag verliep. Spreek haar bij problemen of vragen ook zeker aan.

Via het heen– en weerschriftje
Zowel de juf als de ouders kunnen een boodschap in het
schriftje schrijven. Zo houden we elkaar op de hoogte
van belangrijke zaken.
Via de website en facebook
We plaatsen regelmatig foto’s op de website
(www.hhchalle.be/halleweg) en de facebookpagina
(Heilig Hart & College Halleweg) van de school.
Via het oudercontact
We voorzien een oudercontact in november en in
maart.
Op afgesproken overlegmomenten

Om één of andere bezorgdheid grondig te bespreken,
nodigen wij ouders uit op een afgesproken moment.
Ook u kan zo’n moment vragen net voor of na schooltijd.

