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Volg ons op sociale media

www.olvpks.be

FACEBOOK
OLVP KLEUTERSCHOOL
INSTAGRAM
OLVPKS BORNEM

Adreswijzigingen zo snel
mogelijk doorgeven aan
de klasleerkracht of
secretariaat

GAAT JE KLEUTER VOLGEND SCHOOLJAAR
ZWEMMEN? (3de kleuterklas)
•
•

•

•
•
•

Oefen samen met je kind om zich zelfstandig aanen uit te kleden. Zelfredzaamheid is belangrijk.
Oefen ook het afdrogen: wij werken met een
kleine handdoek voor op de grond, zoals een
badmatje en een grotere handdoek om je af te
drogen.
Voorzien 2 opgeblazen zwembandjes, zorg ervoor
dat de zwembanden niet strak opgeblazen zijn
zodat je kleuter deze zelf kan aandoen.
Voorzie gemakkelijke kledij, geen kousenbroeken,
geen spannende jeans, gemakkelijke schoenen.
Juwelen laat je best thuis.
Hou de zwemkalender in de gaten!

Is je kleuter ziek?
Zieke kleuters blijven thuis!
Ze zijn niet actief in de klas en
genezen het best thuis.
Het voorkomt ook verdere
ziekteverspreiding!
Kleuters die ziek worden op school
moeten direct opgehaald worden.
We vragen om medicatie op school
te vermijden.
Indien er (om medische reden)
geneesmiddelen moeten
toegediend worden, vragen we om
een attest van de dokter waarop
de juiste dosering en wijze van
toediening vermeld staat.
Geef medicijnen steeds in de
originele verpakking mee en
verwittig de klasleerkracht.

✓
✓
✓
✓

S.C.H.O.O.L.U.R.E.N.
8u40-11u50

Is je kleuter jarig ?
Dan vieren we

o

1

✓

o

Een dag in klas.

toezicht vanaf 13u00

✓
✓
✓

o

Onze kleuters hoeven geen geld mee te brengen naar school!

13u05-15u40
woensdag 8u40-12u00

o

Er wordt in de klas niet mee gewerkt. In september kan je een jaarabonnement
aankopen. Dit bedrag komt op de schoolrekening.

toezicht vanaf 8u00

F.E.E.S.T. in de klas!
o

Tijdschriften en abonnementen worden geheel vrijblijvend te koop aangeboden.

Kom op tijd aub!
Hou het afscheid kort.
Als je door uitzonderlijke omstandigheden
toch te laat komt, let er dan op dat alle
deuren gesloten zijn voor de veiligheid van
de kinderen. Bel even aan. We komen zo
snel mogelijk de deur openen.
Moet je kleuter naar de voor-of naschoolse
opvang?
Maak (op voorhand) een afspraak via
pagadderke@bornem.be.

8u40 de bel gaat

jasjes uit en aan de kapstok

8u45 samen in de kring
ochtendliedje, aanwezigheidskalender, dagindeling, het weer, stiltemoment, boekje,
poppenkast, vertelmoment,…

keuzeaanbod in de hoeken
poppenhoek, autohoek, blokkenmat, bewegingshoek, danshoek,…
Per thema worden deze hoeken ook verrijkt.

Heen- en weermapje
Je kleuter krijgt een postmapje gevuld met informatie en/of
briefwisseling van de school. Maak het leeg (het voorblad
mag blijven zitten), lees de info en breng het de volgende
dag terug mee naar school.

Kort afscheid nemen
(met een kus en/of knuffel)
maakt het voor je kleuter gemakkelijker
en bespaart hem/haar traantjes en verdriet

10u00 toiletbezoek, jassen aan, speeltijd fruit eten en water drinken
10u40 activiteiten van voordien verderzetten
11u50 boterhammen eten op school of naar huis
13u05

kort kringmomentje + start keuzeaanbod namiddag

Koek/fruit eten, water drinken, toiletbezoek, speeltijd

15u00 de dag afsluiten

verhaal vertellen, dansmoment, yoga,…

15u40 afscheid nemen jassen aan, naar huis/pagadder

Enkele afspraken:
•

•
•

Naamteken alles!

Ouders blijven in de eerste plaats verantwoordelijk voor de
zindelijkheidstraining.

Voorzie alles van de naam van je kleuter (jas, sjaal, brooddoos, boekentas,…)
Denk er ook aan als de seizoenen (herfst, winter, lente, zomer)
veranderen om dit opnieuw te doen.

Stimuleer je kleuter en blijf samen oefenen.

Graag wanten met koordjes i.p.v. handschoenen.
Luizen steeds melden aan de juf. Je
kleuter thuis behandelen.

Niet-zindelijke kleuters belemmeren de klaswerking en het
uitvoeren van pedagogische taken. Hierdoor heeft de
leerkracht minder tijd over voor activiteiten en andere
kleuters zitten dan te wachten…

Als er geen overdracht meer mogelijk is (geen neten) mag je kleuter terug
naar school.

•

Geen cash geld mee naar school.
Alle onkosten zoals middagtoezicht, abonnementen, uitstappen,… komen op
de schoolrekening.

•

•

•

We verwachten dat je kleuter zindelijk is als hij/zij naar school
komt. Een ongelukje kan altijd gebeuren.

Uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes geven we enkel
mee als het voor alle kleuters van de
klas is.
Kinderen worden afgezet aan de
hoofdingang en op het einde van de
schooldag opgehaald aan het klasraam.
Zelfredzaamheid is belangrijk.
‘Proberen is leren.’

Voorzie – indien nodig - ook reservekledij zoals een
onderbroek, broek/rok, sokken + zakjes om vuile kleertjes mee
naar huis te nemen.
Laat je kleuter gemakkelijke kledij dragen (geen broeksriem,
salopette, schuifknoop, jumpsuit…) hiermee bevorder je ook de
zelfstandigheid van je kind.

Zelfstandigheid oefenen?
•
•
•
•
•
•

zelf de boekentas openen, leegmaken en vullen
handen wassen
vuile neus – zakdoek nemen – neus snuiten
zelf de broek op- of afdoen
(gemakkelijke kledij)
zelf schoenen aan- en uittrekken
(schoen met velcro)
Trucje met de jas voor onze peuters

