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ALGEMENE AFSPRAKEN KLEUTERSCHOOL
AANWEZIG ZIJN EN OP TIJD KOMEN



Bij afwezigheid verwittig je het secretariaat telefonisch of stuur je een bericht via de website van de school.
We verwachten dat iedereen steeds op tijd is. Dat betekent dat de kinderen om 8.30 uur in de rij op de
speelplaats staan. We willen hier graag terug werk van maken in het nieuwe schooljaar.

AFVALBELEID


Het afvalbeleid is voor onze school heel belangrijk. We werken dan ook mee aan het project MOS (Milieu Op
School). Daarom nemen de kinderen hun afval steeds terug mee naar huis. Ook afval uit de brooddozen wordt
terug mee naar huis genomen (papiertjes, plastiek van kaasjes, enz…).

BROODDOZEN




Gelieve de brooddozen te naamtekenen. De kleuters hebben immers vaak brooddozen bij die op elkaar lijken en
dit zorgt voor verwarring.
De kleuters eten zelfstandig. We verwachten van hen dat ze al hun boterhammen opeten. U weet het beste wat
ze normaal kunnen opeten.
Snoepjes of chocolade als dessert houden we voor thuis.
Geef hen als dessert fruit of groenten (kerstomaatjes, komkommer,…) mee in een apart doosje.

COMMUNICATIE




De klascommunicatie verloopt het meest efficiënt via e-mail.
Alle leerkrachten hebben een e-mailadres van de school (zie achteraan).
U vindt ook heel veel belangrijke info (schoolkalender, documenten, foto’s…) op de website van de school
http://www.campuskajee.be.

DRINKEN/FRUIT



Tijdens de voormiddag en de namiddag drinken we samen een beker water.
Op woensdag eten de kleuters klassikaal fruit. Dit fruit wordt geschild door onze trouwe schilouders of grootouders. Ons schilteam verwent de kleuters met een grote variatie aan seizoensfruit zodat uw kleuter af en
toe eens iets nieuws kan proeven.

FOTO’S VAN ONZE KLEUTERS IN ACTIE
Vind je terug op onze website http://www.campuskajee.be
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FOTOBOEK VOOR IN DE KLAS





Voor dit fotoboek vragen we de kleuters om enkele foto’s van thuis mee te brengen. Dit kunnen vakantiefoto’s
zijn, foto’s van oma of opa, de hond, de poes, broertjes, zusjes,…
Kleef deze foto’s op een A4-blad, zodat de juf er een fotoboek van kan maken.
Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Tegelijkertijd wordt de taal gestimuleerd, want zij
vertellen hierover tegen hun vriendjes.
Ook de interne kleuters met een opstootje van heimwee kunnen we hiermee troosten.

NAAMTEKENEN: gelieve ALLES





te naamtekenen

Jassen, mutsen, sjaal, wanten, truien,…
Gympantoffels, schoenen
Boekentas, brooddozen, koekendoosjes, fruitdoosjes….
Hang steeds een lusje aan de jas om te voorkomen dat hij op de grond valt.

JUWELEN, UURWERKEN, SCHMINK, NAGELLAK


Zoals in het schoolreglement vermeld, houden we dit voor thuis.

KLEDIJ






Gelieve je kind steeds speelkledij aan te doen. We zijn een school in ’t groen en we proberen veel buiten te gaan
leren & spelen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat ze soms ‘vuil’ worden.
Doe uw kind steeds een T-shirt onderaan. Ze hebben het immers snel warm bij het spelen of turnen. Als ze niets
onderaan hebben moeten ze die dikke trui wel aanhouden.
Topjes met spaghettibandjes zijn niet toegelaten. (zie schoolreglement) Doe uw kind steeds een T-shirt met korte
mouwen aan. Zo zijn hun schouders steeds beschermd tegen de zon.
Na een ongelukje graag de reservekledij van de school steeds gewassen terug meegeven aub.
In de winter dragen de kleuters beter geen handschoenen met vingers. Liever warme wanten, deze kunnen ze
zelf aan- en uitdoen.

LUIZEN



Onze kriebelmama’s controleren regelmatig (na elke schoolvakantie) de hoofdjes van onze kleuters. Hierdoor
zijn er steeds minder kleutertjes met luizen.
Ondanks dit alles komen luizen toch nog steeds voor. Geeft u snel een signaal als uw kindje luizen heeft, zo
kunnen wij snel de nodige maatregelen nemen.

OUDERS OP DE SPEELPLAATS
We willen graag een school zijn met een open deur, waarin iedereen zich welkom voelt. Toch willen we enkele
afspraken maken over de toegang voor ouders tot de speelplaats voor de school begint.



4

Mama en papa mogen de jongste kleuters begeleiden tot aan de speelplaats.
Wanneer de tweede bel gaat, vertrekken ook de ouders. Zo kunnen de rijen rustig en in stilte naar hun klas gaan.

RUST IS HEEL BELANGRIJK




Zorg ervoor dat uw kind voldoende (nacht)rust heeft. Voor kleuters is 12 uur slaap écht nodig!
Zeker voor onze jonge kleuters is een volle schooldag/week heel vermoeiend.
Wees waakzaam voor oververmoeidheid.
Probeer rustpauzes in te lassen wanneer uw kleuter dat nodig heeft: eens een middag thuis eten, half
dagje vrij na een druk weekend,…

SPEELGOED VAN THUIS MEE NAAR SCHOOL



We vragen uitdrukkelijk om geen speelgoed mee te geven naar school, dit om conflicten en verwarring met
klasmateriaal te vermijden.
Indien we toch materiaal vragen, wordt dit vooraf duidelijk gecommuniceerd. Dit materiaal past dan in het thema
dat we behandelen. Gelieve dit materiaal te naamtekenen.

SCHOENEN / (TURN)PANTOFFELS




In de 2de en 3de kleuterklas dragen de kinderen pantoffeltjes (geen slippers).
Gelieve op te letten met het kopen van veterschoenen. Kinderen worden verwacht om zelfstandig hun schoenen
aan- en uit te kunnen doen.
Voor de turnles hebben alle kleuters turnpantoffeltjes nodig (ook zonder veters).

VOORBEWAKING




De kleuters die vóór 8.15 uur naar school komen, verblijven in de voorbewaking.
De voorbewaking wordt georganiseerd door KIOS.
U brengt uw kind tot in de kleuterturnzaal, waar u ook meteen moet tekenen voor aanwezigheid.

NABEWAKING


Kinderen die op woensdag later dan 12.25 uur, en de andere dagen later dan 15.40 uur worden afgehaald,
worden door de leerkracht naar de nabewaking gebracht.
Indien ze lang moeten blijven, is het fijn dat ze een stukje fruit of een droog koekje kunnen eten. Steek
alles in een doosje. Als drank is op school enkel water toegelaten. Dit wordt door de ouders de dag zelf
meegegeven. Frisdranken of vruchtensappen zijn dus niet toegelaten.

ZAKDOEKEN



In de klas gebruiken wij geen stoffen zakdoeken. Daarom staat in de klas steeds een doos papieren zakdoekjes
waarvan de kleuters gebruik kunnen maken.
We vragen dat elk kind één doos trekzakdoekjes meebrengt, zo komen we het jaar hygiënisch rond.

ZELFSTANDIGHEID
Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.
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Geef je kinderen enkel jassen en schoenen die ze ook zelf kunnen aandoen.

Laat hen dit thuis ook oefenen. Deze verantwoordelijkheid is heel belangrijk voor hun totale
ontwikkeling.

ZIEKE KINDEREN / MEDICATIE





We vragen aan de ouders om zieke kinderen thuis te laten.
We verwittigen u indien uw kind ziek wordt op school. We zullen u vragen om uw kind te komen ophalen.
Gelieve de medische fiche van uw kind nauwkeurig in te vullen. In principe wordt er op school geen medicatie
toegediend. In uitzonderlijke gevallen waar het toch nodig is, is een schriftelijk attest van de dokter verplicht!
Daarop moet de juiste dosering en toedieningswijze vermeld staan.
Steek nooit medicatie in het boekentasje van uw kind. Ze bezien dit mogelijk als snoep en zouden dit kunnen
delen met hun vriendjes.

VERJAARDAGEN VIEREN in de kleuterschool
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Uitnodigingen voor privé-verjaardagfeestjes worden NIET op school uitgedeeld. We willen verdriet vermijden
bij die kinderen die bijna nooit gevraagd worden.
De verjaardagen vieren wij klassikaal.
Meestal brengen kleuters 'iets lekkers' mee waar we dan samen van kunnen genieten. Maar dit is geen
verplichting.
Individuele cadeautjes voor alle kinderen apart worden NIET meegegeven of uitgedeeld op onze kleuterschool.
Wie toch iets wil kopen, mag dit doen voor de klas (cd, prentenboek, spelletje…)
Kinderen van het verblijf (internaat) of begeleidingstehuis Juno komen ook graag op feestjes. Voor de kinderen
van het verblijf dient dit afgesproken te worden met de betreffende ouders. Die schriftelijke toestemming dat
kinderen naar een feestje mogen gaan, moet zeker aan het internaat bezorgd worden, dit kan ook via mail aan
betrokken personen. Voor de kinderen van Juno moet dit afgesproken worden met de opvoeders. Deze kinderen
moeten door jullie zelf worden opgehaald en teruggebracht.

SPECIFIEKE AFSPRAKEN
SPECIFIEK VOOR DE INSTAPKLAS





Kleuters die in de namiddag een middagdutje mogen doen in de slaapklas, brengen een knuffel, een tutje,
eventueel een luier en een dekentje mee. Gelieve alles te naamtekenen, ook de luiers.
Kleuters die ’s middags in de warme refter gaan eten, brengen hiervoor één of twee slabbetjes mee (indien
nodig.) Deze worden regelmatig gewassen in de school. Zet ook hier wel je naam op. We mogen van deze
kleutertjes verwachten dat zij voor het grootste stuk zelfstandig kunnen eten. Hun eten wordt wel klein
gesneden.
De ouders van de instappende kleuters mogen met hun kleuter op de banken aan de bloembakken gaan zitten
tot het eerste belsignaal.

SPECIFIEK VOOR DE DERDE KLEUTERKLAS
Toilethygiëne aanleren:



Leer je kinderen zeflstandig naar het toilet te gaan. Juf is uiteraard bereid te helpen en te controleren.
We mogen verwachten dat kinderen van een 3de kleuterklas dat zelf kunnen. Oefenen jullie hier thuis mee voor?

Let op! Kleuters die herkleuteren zijn leerplichtig.




Voor deze kleuters geldt dezelfde regelgeving als voor de lagere schoolkinderen. Voor elke afwezigheid is een
attest nodig.
Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een strookje (de betreffende kinderen kregen reeds deze
strookjes).
Dergelijk strookje kan slechts 4 keer per schooljaar door de ouders ingevuld worden.

Zo zorgen we samen voor een fijn jaar!
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Contactgegevens
0-1K

Juf Liesbeth
Nijntjesklas / Berenklas
l.claessens@campuskajee.be

2K

Juf Mies
Kabouterklas
m.tijsmans@campuskajee.be

3K

Juf Katelijne
Plukklas
k.verdonck@campuskajee.be

3K

Juf Lut
Plukklas
l.jansen@campuskajee.be

KV

Juf Kristin
Kinderverzorgster
k.verbruggen@campuskajee.be

LO
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Juf Ilde
Lichamelijke opvoeding
i.weyenberg@campuskajee.be

