ENKELE PRAKTISCHE AFSPRAKEN
PLAN JE AANKOMST
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AFSCHEID NEMEN AAN HET KLEUTERHEK

DE SPEELPLAATS BETREDEN

Op het einde van de voor- en namiddag verzamelen onze kindjes op onze blauwe bank. Wij wachten daar tot
jullie hen komen halen na het belteken.
COMMUNICATIE
Communicatie verloopt steeds via het heen- en- weerschrift. Gelieve dit schriftje dagelijks na te kijken!
Tevens worden de belangrijkste brieven online geplaatst.
Het reilen en zeilen van onze klas kan je steeds volgen via onze facebookpagina
FRUIT OP SCHOOL
Elke maandag brengen onze kleuters een stukje fruit mee naar school. We eten dit gezamenlijk op in de klas!
Maandag = Fruitdag!!
Er wordt ca. 2x/maand fruit door de school aangeboden
ETEN/ DRINKEN OP SCHOOL
De kinderen ontvangen een drinkbus van de school. Onze kinderen worden gestimuleerd om voor en na de
speeltijd te drinken (gezonde drankjes). Er worden geen brikjes meer in de klas gebruikt, enkel ’s middags nog bij
het eten. Tijdens de middag kunnen er ook drankjes van de school gebruikt worden.
Kinderen kunnen 's middags boterhammen (+ soep) of warme maaltijd+ soep nuttigen. De warme maaltijd kan
dagelijks worden besteld en een overzichtje vind je op de site terug.
ZINDELIJKHEID/ HYGIENE
- Wij vragen onze ouders hun verantwoordelijkheid binnen het proces van 'zindelijk-worden' op te nemen.
- Er kan tevens op school een zindelijkheidstrainingstas worden ontleend.
- Papieren zakdoekjes die we in de klas kunnen gebruiken, zijn steeds welkom!
- Te gebruiken luiers (gelieve de klassieke luier te gebruiken!) mogen meegegeven worden en zullen in de klas
worden bewaard.
Broekpampers worden voornamelijk gebruikt bij kinderen die bijna zindelijk zijn en zelfstandig naar toilet kunnen
gaan.
Na elke vakantie komt het kriebelteam de hoofdjes van de kinderen op kriebelbeestjes controleren.
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BEWEGINGSOPVOEDING
Er wordt 2maal per week (2x 50') bewegingsopvoeding georganiseerd. Turnpantoffels zijn niet nodig,
gemakkelijke kledij wel
KLEDIJ
Gelieve alles te naamtekenen: koekjes, drankjes, schooltas, muts, sjaal, jas..
VERJAARDAG
De jarige wordt door de leerkracht steeds gevierd en in de bloemetjes gezet!
Je kan als ouder eten/ drank meegeven om de jarige te laten uitdelen. Snoepjes of individuele verpakkingen zijn
op onze school niet toegelaten!

