Ik ga naar school !
Infobrochure : peuterklas

Algemene inlichtingen over de school vind je in de schoolbrochure en het schoolreglement.

Wat zit er in mijn schooltas ?
 Lunchpakket
 Geldbeugel met bonnetjes. Naam vermelden !
 Reservekledij : wordt bewaard in de klas en is genaamtekend.
 Géén speelgoed, wel eventueel een knuffel en fopspeen.
 Géén snoep, chocolade, chips en frisdrank.
 Bij warm weer : extra drankje of drankbonnetje.

Tips en weetjes
Voorbereiding op de eerste schooldag.
Enkele tips :
 Laat je kind al eens enkele uren bij familie of vrienden. Zo leert het vertrouwen te krijgen en te geloven
dat een ouder altijd terugkomt.
 Probeer op voorhand met je kind een bezoekje te brengen aan de kleuterschool, neem haar/hem
bijvoorbeeld mee bij het ophalen van zijn/haar broer of zus aan de schoolpoort.
 Lees met je kindje een leuk boekje over de eerste schooldag.
 Zorg ervoor dat je kind voldoende nachtrust krijgt en dat het eventueel een middagdutje kan doen.
 Ga samen een schooltasje kopen.

De dag zelf.
 Vertel de gewoonten en afspraken van de school aan je kind. Het is makkelijker als je kind weet waar
het aan toe zal zijn.
 Blijf zelf zo ontspannen mogelijk. Neem vastberaden afscheid. Zeg aan je kindje dat het wordt
afgehaald en vertel ook wie het aan de poort mag verwachten.
 Geef je kind zijn lievelingsknuffel mee om op moeilijke momenten troost te brengen.
Vraag op voorhand of dit mag op school.
 Geef een reservebroekje mee voor het geval er een ‘ongelukje’ gebeurt.

Terug thuis.
De kans is groot dat je kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school, vooral de eerste dagen. Soms zal
het minder eetlust hebben of slecht slapen.
 Laat je kind even tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken voor een rustige activiteit zoals
tekenen, voorlezen, …
 Overstelp je kind niet met vragen. Verlang niet dat het alles tot in detail vertelt.
Een kind van 3 kan dat nog niet.
 Probeer zo veel mogelijk aandacht te hebben voor het nieuwe schoolgangertje.

Afspraken in onze school.
 Onze allerkleinsten worden ‘ s morgens opgevangen in hun klas door juf Sandra.
 Melden wanneer uw kind door iemand anders wordt afgehaald.
 Bonnetjes per week of per dag ingevuld (met naam) meegeven in geldbeugel.
 Kledij, schooltas, brooddoos, geldbeugel, sjaal, mutsen, … zijn voorzien van de naam van uw kleuter.
Handschoenen worden vastgemaakt via touwtjes in de jas.
Laat ons weten wanneer uw peuter iets (muts, trui, …) vergeten heeft op school elk jaar hebben we
zakken vol verloren kledingstukken.
 Knutselwerkjes worden tussendoor meegegeven, de tekeningen worden voor de vakantie mee
gegeven.
 Verjaardagen worden in de klas gevierd. De jarige staat de hele dag in de belangstelling.
De jarige mag een verrassing meebrengen, maar dit is volledig vrijblijvend.
Dit kan zijn : Een prentenboek voor de klas.
Een cake.
Een kleine attentie (geen snoep).
 Bij luizen : onmiddellijk melden en uw kind behandelen.
 Dit kan handig zijn in de klas : - plastieken zakken.
- slipjes + broekjes : graag in zakje met de naam van uw peuter erop.
Reservekledij van de school graag wassen en nadien opnieuw meegeven. Dank u.

Hoe ziet mijn klas eruit ?
Onze klassen zijn ingedeeld in hoeken waarin de peuters vrij of begeleid door de juf
kunnen vertoeven, ontdekken, tot fantasiespel komen, zich inleven in hun spel … allerlei dingen kunnen
beleven, …
De hoeken :
Een onthaalhoek waar samen ervaringen en gevoelens verwoord worden en waar vooral waarnemings-,
taal- en muzikale activiteiten aan bod komen.
Er is een poppenhoek, een bewegingshoek, een zandbak alsook een boekenhoek waarin
vooral het fantasiespel gestimuleerd wordt.
Een teken-, schilder- en knutselhoek mag natuurlijk niet ontbreken. Hier wordt geëxperimenteerd met
een ruime waaier van technieken en materialen om de grove/ fijne motoriek te stimuleren. Dit noemen wij
de vaste hoeken van de klas.
Er zijn ook een paar variabele hoeken met onder andere puzzels, plasticine, opvoedende spelen en
blokken.

De hoeken worden telkens aangepast en verrijkt aan het thema

Wat en wanneer eten we op s chool ?
Twee maal per dag wordt er tijd gemaakt om samen te eten. Deze eetmomenten zijn eigenlijk activiteiten
op zich … een stap naar zelfstandigheid !
In de voormiddag :

‘s Middags :

- een koek, boterham, stuk fruit of yoghurt
- een drankje van thuis / school

- boterhammen van thuis
- een drankje van school / water of soep

Geef enkel dingen mee die uw peuter lust !
Bonnetjesverkoop : zie infoblad

NIET VERGETEN : op maandag en donderdag is het fruitdag en waterdag op school !

Wat doen we in de peuterklas ?
In onze klas werken we met thema’s naargelang de periode van het jaar of aan de hand van dingen die
door de peuters zijn aangebracht.
’s Morgens bij het binnenkomen nemen de peuters in de onthaalhoek plaats. De juf verwelkomt hen
individueel. Daarna komen de kalenders aan bod nl. de aanwezigheidskalender, de weerkalender,
de daglijn .
Na het onthaal volgt er een taalactiviteit (een verhaal, versje, poppenkast, spelletje, gesprek,
waarneming, lied, …).
Daar het cognitieve veel concentratie vraagt, wordt deze activiteit afgesloten met beweging en/of dans.
Na de speeltijd wordt er gedifferentieerd gewerkt (hoekenwerk/crea) of een gezamenlijke activiteit.
Na de middagpauze gaat de juf regelmatig met de peuters naar de snoezelruimte. Dit is een moment
waar de peuters tot rust kunnen komen d.m.v. relaxatieoefeningen die de juf aanbiedt.
Wie nood heeft aan een dutje kan in de klas (vanaf 13 uur) op een bedje wat rusten. (een tutje,
slaapknuffel, pamper wordt dan toegelaten)
Na het snoezelen gaan we verder met hoekenwerk.
Nadien sluiten we de dag rustig af.
Per week krijgen de peuters 2 uur bewegingsopvoeding met de turnleerkracht.
Geleid toiletbezoek is ook een activiteit, nl. gewoontevorming, bevorderen van zelfredzaamheid.
Uitstappen & feesten : - Sinterklaas, kerstfeest in de klas, carnaval, grootouderfeest, Pasen,
zomerfeest, verjaardagen vieren
- toneel, boerderij, park, …

Dagverloop – werking - afspraken

8u30

Onthaal-individueel

- verwelkomen van de peuters
- de peuters zoveel mogelijk zelf hun jas laten
uitdoen, bij hun foto hangen.
- juf kijkt schooltassen na (geld/briefjes/heen- en
weermapje)

8u45

Klassikaal onthaal

- welkomliedje wordt gezongen
- kalenders aanvullen
- vertelmomentje

9u00

Gezamenlijke activiteit en/of
hoekenwerk

- waarnemingsactiviteit
- taalactiviteit
- spelaanbod
- huishoudelijke activiteit

9u40

Toiletbezoek
Koek

- gewoontevormingsactiviteit
- zelfstandigheid stimuleren

10u10

Speeltijd

10u30

Hoekenwerk en/of gezamenlijke
activiteit
Opruimen in de hoeken
Toiletbezoek
Eten (in de gang/klas)

11u10
11u20
11u40
12u10
13u00
13u30
13u40
14u35
14u45
15u15

Buiten spelen
Mogelijkheid voor een dutje
Naar de klas - toiletbezoek
Hoekenwerk en/of gezamenlijke
activiteit
Opruimen in de hoeken, slapers
worden gewekt
Korte gezamenlijke activiteit
Jassen aandoen
Schooltas nemen

- gewoontevormingsactiviteit
- zelfstandigheid stimuleren
- sociale vaardigheden
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