Openklasdagen nieuwe peuters:
Zaterdag 31 augustus 2019 van 10u tot 13u
Zaterdag 1 februari 2020 van 10u tot 13u

Inschrijvingsperiodes:
Inschrijvingen voor het schooljaar 2019 – 2020, geboortejaar 2017.
Eerste periode: van 01/02/2019 t.e.m. 01/03/2019 - voor broers en zussen en kinderen van personeel
Tweede periode: van 11/03/2019 t.e.m. 05/04/2019 - start vrije inschrijvingen – sociale mix
Derde periode : vanaf 23/04/2019 – vervolg vrije inschrijvingen tot de maximumcapaciteit bereikt is.
Kinderen geboren vóór 26/11/2017 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2019 - 2020
Kinderen geboren in de periode tussen 26/11/2017 tot 31/12/2017 kunnen voor het eerst naar school gaan
op 1 september van het schooljaar 2020-2021 maar moeten ook tijdens deze periode inschrijven.

Instapdata schooljaar 2019-2020
maandag 2 september 2019 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 02/03/2017
maandag 4 november 2019 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 04/05/2017
maandag 6 januari 2020 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 06/07/2017
maandag 3 februari 2020 – geboren t.e.m. 03/08/2017
maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 02/09/2017
maandag 20 april 2020 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 20/10/2017
maandag 25 mei (na hemelvaart) – geboren t.e.m. 25/11/2017

Bekijk het filmpje op onze website:
http://www.bijenkorf-dendermonde.be

Bekijk onze avonturen op onze facebookpagina:

De Bijenkorf Juf Lindsay/ De Bijenkorf Juf Tamara/ De Bijenkorf Juf Bianca

Wie is wie?

Aangezien we drie peuter-eerste kleuterklassen hebben op onze school, stellen we u voor:
Juf Tamara in de Dribbelklas 1KA
Juf Lindsay in de Bumbaluklas 1KB
Juf Bianca in de Bumbaklas 1KC
Juf Wendy is onze kinderverzorgster
Juf Elke is onze zorgcoördinator
Juf Sandy is onze zorgbegeleider

Wie zijn Dribbel, Jules , Anna en Victor?

Jules, Anna, Dribbel en Victor zijn onze vriendjes in de klas. Samen gaan we het komende
schooljaar knotsgekke avonturen beleven … zijn jullie ook zo benieuwd?

Dribbel

Jules

Anna

Victor

Hoe ziet een dagje eruit in de peuter/kleuterklas ?

Vanaf 8u15 zijn jullie welkom aan de klasjes.
Na het afscheid van mama, papa of grootouder mag je kind spelen met het speelgoed dat
klaar staat. Ondertussen heeft de juf even tijd om kindjes te troosten, te knuffelen en vragen
van ouders te beantwoorden.
Om 8u30 gaat de bel. Dan gaan we samen in de kring zitten, waar we elkaar verwelkomen met
het ochtendlied.
Kort na het onthaal is er toiletbezoek.
Na een korte activiteit (vertellen van een verhaaltje, aanleren van een liedje, voorstellen van
de crea-activiteit, bekijken de kinderen wat de juf heeft meegebracht…) volgt een koek-/fruit-,
drank- en toiletmoment.
Tijdens de speeltijd ravotten de peuters op de kleuterspeelplaats.
Na de speeltijd volgt opnieuw een toiletmoment. Daarna is er een expressieactiviteit waarbij
de kinderen kennismaken met verschillende technieken zoals schilderen, scheuren, kleven …
We eindigen de voormiddag met opruimen, we doen de jasjes aan en gaan dan naar de eetzaal
of de refter.
Na de middag, om 13.35u, starten we opnieuw. Er is afwisseling tussen: spelen, werken aan de
creatafel, naar verhaaltjes luisteren, bewegen, liedjes zingen, …
Om 14.25u pauzeren we even.
Nadat we de klas nog een laatste keer opgeruimd hebben, doen de kleuters zelf hun jasje
aan.
Om 15.30u is het tijd om naar huis te gaan en kan je kind afgehaald worden aan zijn/haar
klasje
Onze school voorziet voorschoolse opvang vanaf 7.00 u, naschoolse opvang tot 18.00u.

Enkele afspraken

Het is belangrijk dat je kind samen met de vriendjes van de klas aan de schooldag kan
beginnen. Breng je kind dus op tijd naar school. We starten om 8.30u
Sommige kinderen komen een half dagje of gaan over de middag naar huis. Je kind afhalen
kan vanaf 12.05u in het roze paviljoen. De kleuters die op school blijven, eten hier ook samen
hun lunchpakket. De warme maaltijden nuttigen de kinderen in de refter.
Kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan worden vanaf 13.15u onthaald aan de
kiss and fly zone op de kleuterspeelplaats.
Houd het afscheid kort en bondig, zo maak je het voor jezelf en voor je kind veel
eenvoudiger. Tranen en verdriet zijn vaak na enkele minuutjes al verdwenen.
Zeg op voorhand wie je kind die dag komt afhalen! Diegene die je kind komt afhalen geeft
steeds een seintje aan de juf.
Graag ook even verwittigen indien je kapoen enkele dagen afwezig zal zijn.
De poort aan de kleuterspeelplaats (alternatief wegens bouwwerken) is de toegang tot de
school.
Denk eraan om de poort te sluiten wanneer je tijdens de middagpauze of tijdens de
lesuren het schooldomein betreedt of verlaat. Een veilige schoolomgeving is de zorg
van iedereen!
Graag naamtekenen wat je kind meebrengt (boekentas, jas, drankje, koek, fruitdoosje,
luier(broekje) brooddoos….)
Je kind kan op onze school een warme maaltijd nemen (€ 3) of soep (€ 0,50).
Je kan ook een lunchpakket meegeven. Als milieubewuste school vragen wij jullie om de

boterhammetjes in een brooddoos mee te geven. Geef niet te veel boterhammen mee, er wordt
verondersteld dat je kapoen opeet wat er in zijn/haar brooddoos zit.
De brooddoos kan ’s morgens in de voorziene mand gelegd worden. (aan de klas, in de hal)
Schoolkosten zoals warme maaltijden, voor- en naschoolse opvang en uitstappen worden
maandelijks gefactureerd.

De truc met de jas

Aan de kapstok heeft de jas van je kind een eigen plekje met symbooltje. Een lusje aan de jas
helpt om deze goed aan de kapstok te hangen.
Versje: Kap aan de tenen,
Buigen door de benen
Armen in de mouwen …Abracadabra Hop!
Mijn jas is niet op zijn kop!

Wat kan er in de schooltas?

Zorg voor een makkelijke schooltas, een tas op kindermaat die je peuter zelf zeer makkelijk
kan hanteren (open- en dichtdoen). Wij werken elke dag aan zelfredzaamheid en het
boekentasje zelf kunnen open- en dichtdoen hoort daar zeker ook bij.
Een flesje water en/of brikje melk.
Water is de ideale dorstlesser en is tandvriendelijk. Daarom vragen wij om enkel water en/of
melk mee te geven. Geen frisdrank, geen chocomelk, geen yoghurtdrankjes.
Een tienuurtje en vieruurtje: een stuk fruit, een boterhammetje, een koek.
 De drankje(s) en de tussendoortjes kan je in de voorziene bak leggen bij het binnenkomen
van de klas.
 Er zijn twee vaste fruitdagen in de week: dinsdag en donderdag. Ieder kind krijgt dan een
gratis stuk fruit, gesubsidieerd door ‘Oog voor Lekkers’.

De overige dagen kan je zelf een stukje fruit/groente (graag al gesneden en in een potje)
meegeven.
Een knuffel of fopspeen mag (deze kan nuttig zijn bij verdriet maar blijft liefst in de
boekentas)

Wat vragen we om, indien mogelijk, mee te brengen en blijft er in de klas?

Een pak vochtige doekjes en een doos zakdoeken.
Indien je kind nog niet zindelijk is een voorraadje gewone luiers. Om naar school te komen is
een luierbroekje wenselijk!
Een setje reservekleertjes (van ondergoed tot bovenkledij), een ongelukje is vlug gebeurd. We
hebben steeds reservekleren op school.

Smartschool

Dit is een belangrijk communicatiemiddel! Hiermee kan informatie doorgeven worden zowel
van wat in de klas/school gebeurt als van wat je als ouder wil melden. Er worden geen papieren
mededelingen meegegeven. De ICT- of secretariaatsmedewerker bezorgt je een account.
Per thema wordt ook een weekbrief doorgestuurd, waarin uitgebreid beschreven wordt wat
we doen in de klas, waarrond we werken en wat we daarvoor nodig hebben. Heb je vragen
hierover, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klasjuf of de directeur.

Zindelijkheid: Naar het toilet

Aan onze klasjes hebben we toiletjes op kleutermaat. Ook de jongens plassen zittend. De
blaas is dan beter leeg en het is gemakkelijker om de plasrichting te bepalen. De peuters leren
samen met de juf om het echt zelf te doen. Maar een ongelukje is nooit ver weg, ook als je
kapoen eigenlijk al helemaal zindelijk is. Er zijn zoveel indrukken te verwerken en dingen te
ontdekken, het ‘plassen’ wordt soms gewoon vergeten! Oefen thuis op regelmatige tijdstippen
om naar het toilet te gaan. Dit doet de juf ook. Stimuleer je kleuter om zelf het broekje te
laten zakken en op te trekken (makkelijke kledij). Leer je kleuter zeggen dat hij/zij naar het
toilet moet en laat hem/haar na het toiletbezoek de handen te wassen.
Zindelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend, daarom helpen wij jullie graag met onze originele
zindelijkheidskoffer! (vraag meer info aan de juf). Het is fijn dat je kind zindelijk is.

Hoera, er is er eentje jarig.

Samen met Jules ,Anna en Victor maken we er iedere keer een spetterend feest van: de
jarige mag plaats nemen in de verjaardagsstoel, kaarsjes uitblazen, geschminkt worden, enz.
Trakteren kan met een lekkere cake, pannenkoekjes, fruit, enz.
(een gezonde traktatie die jullie kindje lekker vindt)

Hoe kan je je kind voorbereiden op de eerste schooldag ?

 Laat je kind wennen aan het spelen in een andere situatie zonder mama, papa of een
vertrouwde persoon. Op die manier ervaart je kleuter dat je terugkomt.
Kom vooraf samen eens een kijkje nemen in de kleuterklas.
Vertel hem/haar regelmatig over school.
Bekijk samen met je kind de kennismakingspresentatie op onze schoolwebsite
Benadruk dat hij/zij al groot is: oefen samen om de jas aan te trekken, het schooltasje dicht
te maken.
Maak voor je kleuter zichtbaar dat hij/zij bijna naar school gaat. Zet de schooltas in de
woonkamer/laat hem/haar al eens drinken uit een drinkfles of eten uit een brooddoos. Maak
eventueel een aftelkalender.

Hoe neem je afscheid van je kind?

 Hou je sterk en ontspan je.
 Laat zien dat je de leerkracht vertrouwt.
 Hou het afscheid kort en stel het niet uit.
Vertel duidelijk dat jij (papa, oma,…) hem /haar komt halen.
Vertel je kind dat hij/zij blijft eten op school, naar de naschoolse opvang gaat,…
Geef zijn/haar knuffeltje en/of tutje mee. Ook jouw zakdoek kan wonderen doen.

Net thuisgekomen van school?

Laat je kleuter even op adem komen. Hij/zij zal misschien moe en prikkelbaar zijn. Heb
daarvoor begrip.
Geen paniek als je kleuter niet veel vertelt.

Nog enkele tips

Zieke kinderen voelen zich niet goed in de klas en blijven het beste thuis.
Als je kind op tijd naar bed gaat, kan het uitgerust naar school komen.
Sluit de dag liefst niet af met televisiekijken. Maak tijd voor een verhaaltje of een rustig
praatje.
Heb je vragen of zorgen, bespreek ze dan met de juf, de zorgcoördinator of de directie. Wil
je nog meer weten? Kom gewoon langs en stel je vragen.

Tot gauw!

