Basisschool DE BRUG
Statiestraat 35A – 1740 Ternat
02 582 93 29

pascal.blijkers@debrugternat.be – marijke.roelandts@debrugternat.be

Welkom op
onze school !
or

Voor het eerst naar school
is een grote stap! Met deze
brochure hopen we jullie
nuttige
informatie te geven.
Op die manier weten jullie
hoe het er in ons klasje
aan toe gaat…
Instapdata schooljaar 2020-2021
Iedere kleuter die 2,5 jaar is kan instappen:
1 september 2020
9 november 2020
4 januari 2021
1 februari 2021
22 februari 2021
19 april 2021
17 mei 2021
1 september 2021

VOOR INSTAPPERS EN HUN OUDERS …

ONS DOEL

Bij onze jongste kleuters is het belangrijk dat zij zich
snel thuis voelen in hun klasje. Pas dan kan de juf
werken aan de ontwikkeling van jullie kleuter.
Door het creëren van een uitdagende en stimulerende
leeromgeving, kan het kind nieuwe ervaringen opdoen
tijdens de speelleermomenten. Kinderen leren spelend
met en van elkaar.

Wat leren zij?
-

op sociaal vlak : samen spelen, vriendjes maken, samen delen, samen
opruimen, luisteren naar elkaar en de juf, …
hulp vragen en hulp bieden
de ganse dag ‘samen’leven, en zich houden aan enkele afspraken
zelfredzaamheid: zelfstandig op het toilet gaan, jas aan- en uitdoen en
ophangen, handen wassen, koekje eten en drinken,...

WIE HELPT
HEN
DAARBIJ

DAGLIJN

?

Het volledige leerkrachtenteam werkt mee aan het
‘groot worden’ en het onderwijs van jullie kind.
Voor de instapklas zijn dit in het bijzonder :
- Juf Prescillia
kleuterleidster
- Juf Greet
zorgcoördinator
- Juf Katrien
zorgleerkracht
- Meester Robin/Floris/Arne
leerkrachten LO
- Juf Edel
creajuf
- Juf Sonia
kinderverzorgster

8u40 tot 8u55

ouders zetten peuter af in de klas

8u55 tot 10u
10u
10u20 tot 10u35
10u35 tot 11u40

onthaal en activiteiten in de klas
tussendoortje
speeltijd
activiteiten in de klas

op woensdag tot 12u15

tot 13u
13u tot 14u
14u
14u15 tot 14u30
14u30 tot 15u45

refter/speeltijd
activiteiten in de klas
tussendoortje
speeltijd
activiteiten in de klas

KLASPOP

Jules - een handpop - is onze dikke vriend.
In ons klasje beleven we alles samen:
hij laat ons lachen, hij troost ons,
we spelen met elkaar, we vertellen elkaar elke dag iets nieuws …
we leren heel veel van elkaar !

HOEKEN

Een kleuterklasje is ingedeeld in verschillende
hoeken : de onthaalhoek, de poppenhoek, de
werktafel, leeshoek, …

Elke hoek heeft zijn eigenheid.
In de speelhoeken leren we
samen spelen, leren we
ontdekken, moeten we samen
opruimen en leren we elkaar
beter kennen.

In de onthaalhoek/kring leren we luisteren naar
elkaar en de juf, we luisteren er naar een
verhaal of vertellen zelf iets. We leren er elke
dag nieuwe dingen (woordjes, begrippen,…)

Aan de werktafel leren we opdrachten
begrijpen en uitvoeren; we tekenen,
schilderen, knippen en plakken, …
we leren fijner en fijner werken.
Spelend leren we nieuwe woordjes gebruiken.

MIJN

BOEKENTAS

In mijn boekentas stop ik een brooddoos,
een herbruikbare drinkfles met water,
een droog koekje of stuk fruit,
mijn heen-en weermapje en eventueel een knuffel.

Net zoals voor de peuter, is het voor mama en papa

AFSCHEID

in het begin niet makkelijk om afscheid te nemen.

AAN DE
POORT

Daarom enkele tips:
neem kort afscheid,
ook al heeft je kind verdriet
Je mag je peuter afzetten in het onthaalklasje
laat zien dat je vertrouwen hebt in de juf
vertel dat jij (of oma of …) hem/haar komt halen
vertel duidelijk dat je kleuter op school blijft eten, naar ’t Maantje
moet, …

Wij voorzien een infoavond voor ouders en
wenmomenten voor instappers.

INFOAVOND

-

op donderdag 3 september 2020 voor alle
instappers van september en november
om 19u
nadien kunnen alle ouders met hun peuter de
school komen verkennen tijdens de
wenmomenten (zie verder)

Jullie zijn van harte welkom !

WENMOMENT
Samen met je kapoen mogen jullie, ouders,
van 9u tot 10u30 een kijkje komen nemen in het onthaalklasje.
Jullie worden om 9u in het onthaalklasje verwacht.
De juf laat jullie kleuter genieten van het “onthaal”. Dit is een dagelijks terugkerend
ritueel dat jullie kleuter een houvast biedt bij de start van de dag. Jullie kleuter
mag mee plaatsnemen in de kring, maar dit moet niet! Hij/zij mag gerust toekijken
vanop jullie schoot, van in jullie armen,… Dwing je kind vooral niet om in de kring
te gaan zitten. Dit heeft weinig zin en tranen zorgen al snel voor drukte en dat is
niet fijn voor de kleuters van de klas en de andere nieuwe kleuters die die dag
aanwezig zullen zijn. Gelieve hen ook wel niet vrij te laten spelen in de klas want
dit leidt de kleuters enorm af!
Rond 9u45 eten de kleuters hun 10-uurtje. Op woensdag is dit fruit omdat
woensdag op school onze fruitdag is. Breng dus gerust een fruitje en een drankje
mee voor je kapoen, dan kan hij/zij mee aan tafel schuiven. Wanneer het fruit op
is, volgt er een toiletbezoekje. Jullie mogen jullie kleuter gerust zelf naar het toilet
begeleiden.
Rond 10u is het tijd om de jassen aan te doen, zodat iedereen buiten kan gaan
spelen.
Je kapoen mag indien hij/zij dit wilt gerust meespelen (ook hierbij mag je je
kapoen voor één keer begeleiden). Tijdens de speeltijd zijn ook de kleuters van de
andere klassen op de speelplaats. Indien er conflicten ontstaan tussen de kinderen,
richt je je tot de juf die op de speelplaats staat, neem in geen geval zelf initiatief
om tussen beide te komen.
Tijdens of na de speeltijd mogen jullie samen met jullie kapoen terug naar huis
gaan. Het wenmoment eindigt dus om 10u30, zodat de juf daarna met de kleuters
het gewone dagritme verder kan oppikken.
Indien jullie vragen hebben, mogen jullie die gerust stellen tijdens het eten van het
fruitje of tijdens de speeltijd. Noteer gerust je vragen
op voorhand en breng ze mee.
Zo blijf je zeker niet met vragen achter!

Data
Je kleuter stapt in op:

Wenmoment is voorzien op:

* 1 september 2020
* 9 november 2020
* 4 januari 2021 of 1 februari 2021
* 22 februari 2021
* 19 april 2021
* 17 mei 2021 of 1 september 2021

* maandag 25 mei 2020
* maandag 19 oktober 2020
* maandag 7 december 2020
* maandag 8 februari 2021
* maandag 22 maart 2021
* maandag 3 mei 2021

WEETJES

Iedere kleuter ontwikkelt op zijn eigen tempo,
ook als het gaat om zindelijkheid.
Het is aangeraden dat je kleuter reeds
zindelijk is wanneer hij/zij naar school komt.

Woensdag
=
Fruitdag

Voor de juf is het niet evident alle mutsen, sjaals,
brooddozen … uit elkaar te houden. Het is erg
handig als alles genaamtekend is.

Jullie kleuter is pas schoolplichtig vanaf het eerste leerjaar.
Jullie hoeven dus geen afwezigheid te wettigen met een
doktersbriefje. Wij stellen het wel op prijs als er een seintje
gegeven wordt wanneer jullie kind afwezig is.
Mogen we dan ook vragen om zieke kleuters niet naar school te sturen?

Wij wensen jullie en jullie kind
een fijne schoolloopbaan toe!
Samen met jullie maken we er werk van.

Namens het leerkrachtenteam,
Pascal Blijkers – Marijke Roelandts
directie

