Het kleuterteam :

Juf Gerdje
Poezenklas
2,5-/3-jarigen

Juf Griet
Muizenklas
4-/5-jarigen

Juf Silke
Ondersteuning
oudste kleuters

Juf Ingrid + juf Maxime
Berenklas
2,5-/3-jarigen

Juf Grietje
Schapenklas
4-/5-jarigen

Juf Britt
Ondersteuning
oudste kleuters

Juf Maxime
Ondersteuning
jongste kleuters

Juf Fabienne
Bijtjesklas
2,5-/3-jarigen

Juf Els
Vlinderklas
4-/5-jarigen

Juf Nancy
kinderverzorgster
jongste kleuters
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Ochtendbewaking vanaf 08.00
Nabewaking tot 16.00
Naschoolse opvang :
Kadee (Sluislaan)
• Verplicht registreren in Moevement
• Verplicht online reserveren
• Vervoer per bus (vertrek op school rond 15.45)

Vrijdag

Afspraken poorten :
• Ingang kleuters tussen 08.00 en 08.30 :
speelplaats Planeetstraat.
Kleuters die langs de Spoorweglei of Dageraadstraat
binnenkomen, gaan alleen of met broer of zus naar de
kleuterspeelplaats. Vind je je kleuter nog te klein daarvoor,
dan kom je dus beter niet langs hier.

• Middagpoort kleuters om 12.05 :
speelplaats Planeetstraat.
Grote broer of zus mag je kleuter wel komen halen om langs
de andere uitgang te gaan als je dat makkelijker vindt.
•

Ingang kleuters tussen 13.00 en 13.25 :
speelplaats Planeetstraat.
Gelieve de poort dan telkens zelf te sluiten.

•

Naar huis om 15.20 :
Langs de Planeetstraat, de Spoorweglei en
Dageraadstraat.
Indien je je kleuter aan de Spoorweglei of Dageraadstraat
afhaalt, gelieve dat dan te melden aan de klasjuf.

Wat zit er in mijn boekentas ?

Heen-en weermapje

Fruit en koek zonder chocolade
in een doosje zonder verpakking

Brooddoos

als je blijft ineten

Reservekledij voor de kleintjes

GEEN snoep en drank

Communicatie :

Een boodschap, ingevulde brief of centjes stop je in
het heen- en weermapje in de boekentas.
Schrijf ook in op Gimme, dan gaat er geen info
verloren.
Met een dringende vraag kan je altijd terecht op het
bureel.
Wanneer je de juf persoonlijk wil spreken, kan dat
een kwartiertje voor de bel ‘s morgens of na
schooltijd.
Oudercontacten worden aangeduid op de kalender
op de website, in de Spoor-express en per brief.
We verwachten van de ouders om aanwezig te zijn op deze
contactmomenten om je kleuter zo goed mogelijk op te volgen.

Andere afspraken met de juf kan je rechtstreeks via
een briefje maken, of via de zorgcoördinator (juf Karla)
telefonisch of per mail (karlaroziers@hotmail.com).

Zindelijkheid :

Alle kleuters gaan op regelmatige tijdstippen naar
het toilet.
Af en toe een ongelukje kan nog wel eens gebeuren, maar als je
kleuter nog niet zindelijk is, en dus nog een pamper draagt,
vragen wij om hem/haar ‘s middags af te halen om te verschonen.

En zelfstandigheid :

Kleuters leren zelf hun jassen aandoen, later
turnpantoffels en schoenen wisselen en in de laatste
kleuterklas zich om te kleden voor sport en
zwemmen.

Het helpt je kleuter enorm als je hem/haar ook thuis stimuleert om dit
zoveel mogelijk zelf te doen. Ook gemakkelijke kledij kan in het begin
stimulerend werken.

Middagpauze :

De kleuters eten in 2 beurten : eerst vlinders,
muizen en schapen, daarna de bijtjes, poezen en
beren. De resterende tijd spelen ze net als ‘s
ochtends op de kleine speelplaats.
Je kleuter kan in de eetzaal water drinken. De kostprijs wordt
aangerekend via de schoolrekening.
TIP : schrijf met alcoholstift op de brooddoos wat je kind mag
drinken
Er wordt zowel door de toezichters in de eetzaal als door de
juffen zoveel mogelijk gecontroleerd dat de kleuters eten. Het
kan echter wel eens gebeuren dat het écht niet lukt omdat je
kleuter niet wil. Wanneer het werkelijk een probleem wordt,
overleg je dit best even met de juf en wordt er samen naar een
oplossing gezocht.

Verjaardag vieren :

Als je kleuter jarig is, is het natuurlijk feest !
In elke kleuterklas wordt dit uitgebreid gevierd.
We begrijpen dat je zelf ook heel blij bent met de
verjaardag van je kind. Maar hou de traktatie op
school toch liefst zo eenvoudig mogelijk. Je kan altijd
bij de klasjuf terecht voor tips.

In de kleuterschool wordt er aandacht geschonken aan de totale
ontwikkeling van de kleuter. Aan de hand van allerlei activiteiten
en materialen die de juffen aanbieden, krijgen de kleuters enorm
veel ervaringskansen om zo te groeien, elk op eigen tempo. De
juffen observeren de kleuters en dagen hen uit om steeds weer
nieuwe dingen te ontdekken. Een kleuter die de kleuterschool
heeft doorlopen is dan meestal ook rijp om naar het eerste
leerjaar te gaan. Dus…

ELKE KLEUTER ELKE SCHOOLDAG NAAR SCHOOL !!!
Wanneer je kleuter ziek is, of toch om een andere reden afwezig
is, stellen we het op prijs dat je even de school verwittigt
(034806323).
Opgelet : Als je kleuter een jaartje langer in de kleuterschool
verblijft, is hij/zij leerplichtig en moet er dus een ziektebriefje
worden binnengebracht (van de ouders : max. 4 x per jaar met
afwezigheid van max. 3 opeenvolgende dagen, of van de dokter)
Een kleuter moet wettelijk minimum 250 halve aanwezig zijn
geweest in de 3de kleuterklas om over te stappen naar het 1ste
leerjaar !

Bewegingsopvoeding :

Meester Michaël

Juf Maxime

Juf Silke

Alle kleuters krijgen minstens 2 keer per week
bewegingsopvoeding in de turnzaal of, bij mooi weer, buiten.

De 3- en 4-jarige kleuters dragen turnpantoffels. De 5-jarigen
kleden zich helemaal om in het turnuniform van de school. Ook dit
is een oefening in zelfredzaamheid.

De oudste kleuters gaan per klas
een tiental weken na elkaar elke vrijdagochtend zwemmen.
Jullie worden tijdig verwittigd wanneer het aan jullie
kleuter is.

Helpende handen :

Ouders of grootouders die graag af en toe een
handje willen komen helpen op school, zijn welkom.
Laat het even weten aan de juf of aan de directie.
Bijvoorbeeld : eetzaal, uitstapjes, zwemmen, verteltasjes,
voorlezen,…

Nuttig :
• www.hetspoorbasisschool.be

: schoolreglement,

schoolkalender, foto’s, nieuws,…

• oudercomité :
oudercomite@hetspoorbasisschool.be
Kathleen Verachtert (voorzitter)
• CLB : Caroline Vangrieken (psychopedagogisch
consulent), Stefanie Verlinden (maatschappelijk
werker), Liliane Van Hove (verpleegkundige),
Elise Van Campen (schoolarts)
Mail : caroline.vangrieken@clb-ami2.be
stefanie.verlinden@clb-ami2.b
liliane.vanhove@clb-ami2.be
elise.vancampen@clb-ami2.be

telefonisch bereikbaar : 03 480 80 18
adres : Kardinaal Mercierplein 13, Lier
vaste zitdagen op school : zie kalender op schoolwebsite

