Leefregels kleuterschool Centrum
Schooljaar 2017-2018
Voor de schooldag begint.
(Groot)ouders die kleuters naar school brengen, mogen samen met de
kinderen op de speelplaats wachten.
De leerkracht die aan de poort toezicht houdt, heeft al haar aandacht
nodig voor de kleuters, geef haar geen berichten door voor de andere
leerkrachten. Je kan de klasleerkracht even aanspreken in haar klas of in
het personeelslokaal voor de bel gaat.
Om het afscheid gemakkelijk te maken, verlaat je bij het horen van de
melodie ,na het belsignaal , de speelplaats.
De school begint om 8.35 uur. Het is voor iedereen fijn als alle kinderen samen de dag kunnen
beginnen. We vragen dan ook om tijdig op school te zijn en dit zowel ten voordele van de
klaswerking als van de kleuters.
Als ouders om een bepaalde reden voor een bepaalde periode niet tijdig op school kunnen zijn, graag
even contact opnemen met de klasjuf of Marjan.
De poort wordt gesloten als de bel gaat. Wie door een onvoorziene omstandigheid toch te laat komt,
kan via het poortje aan het administratief centrum binnenkomen. Nieuwe kleuters mogen de eerste
week naar de klas gebracht worden.
Veilig fietsen.
Hoe meer fietsende kleuters, hoe beter!
Mama, papa, zet met je kleuter de fiets in de fietsenstalling en haal die na
schooltijd weer samen uit de stalling. Overdag blijft de fiets in de stalling
staan. De kleuters mogen tijdens de pauzes fietsen op de fietsjes van de
school. De kleuters stappen van hun fietsje af en gaan te voet over de
speelplaats naar de fietsenstalling. Ook na schooltijd gaan de kleuters te
voet met hun fietsje tot aan de schoolpoort.
Het fluohesje van de school maakt de kleuters zichtbaar voor de andere
weggebruikers. Steek het dagelijks in de boekentas, zo kan het ook aangetrokken worden bij kleine
uitstappen met de klas.

Eten en drinken op school.
Tijdens of voor de speeltijd is er tijd om een meegebrachte versnapering te
eten. Geen snoep of chocolade, wel een stuk fruit, een boterham of een
droge koek. Dit wordt zonder papier eromheen in een klein plastieken
doosje meegegeven.Zet overal de naam van je kleuter op.
Voor de jongste kleuters vragen we om het fruit vooraf klaar te maken om
op te eten. In de voormiddag eten we fruit, in de namiddag een koekje.
Elke donderdag is er schoolfruit: iedereen krijgt dan op school een stukje
fruit, dus hoef je die dag maar 1 versnapering mee te geven.
Om 10.35 uur drinken we na de speeltijd water uit een doorschijnende
drinkbus.
Op andere momenten mag je kleuter steeds zijn/haar drinkbus nemen. Wanneer deze leeg is kan ze
weer gevuld worden met water van de kraan.
Als je kleuter ‘s middags blijft eten, geef je de boterhammen in een brooddoos(goed je naam erop
zetten) mee. Er moet geen extra verpakking rond de boterhammen. Aluminiumfolie brengen we niet
mee naar school.
De kleuters eten in hun klas. Dat bevordert het samenhorigheidsgevoel; en kleuters eten beter in een
huiselijke sfeer. De juffen kunnen de kleuters beter begeleiden indien nodig.
‘s Middags drinken we water uit onze doorschijnende drinkbus.
Wie ’s middags naar huis gaat, wordt in de klas opgehaald om 12.15 uur.

Berichten
Om de papierberg te verkleinen, werken we op school zoveel mogelijk
via mailberichten. Toch heeft elke kleuter een heen-en weermapje.
Dit mapje gaat iedere dag heen en weer en moet elke dag in de
boekentas zitten. Willen jullie iets vertellen aan de juf, dan kan dat via
een klein briefje in het mapje of via een mailtje. De juf heeft zelden
tijd om mails overdag al te beantwoorden maar doet haar best om zo
snel mogelijk te antwoorden.
Brieven die in het mapje zitten, haal je er thuis zo snel mogelijk uit en/of geef je ingevuld mee terug
naar school.

(Geen) verloren voorwerpen.
Staat overal duidelijk de naam van je kleuter op? Op mutsen, sjaals,
jassen, handschoenen, truien, sweaters, brooddoos, koekendoos….
Kreeg je iets door van neefje of nichtje, van buurjongen of
buurmeisje dan moet daar ook jouw kleuters naam op.
Alle verloren voorwerpen worden verzameld in een bak in de
gymzaal.
Ga na schooltijd samen even zoeken als je iets mist.
Voorwerpen die op het einde van het schooljaar blijven liggen, worden geschonken aan een goed
doel.

Ziek?
Een zieke kleuter blijft thuis tot hij helemaal koortsvrij/genezen is. Je verwittigt de
school. Dat kan op het telefoonnummer 016 22 30 02, liefst tijdens de vrije
momenten: tussen 8 en 8.30 uur of tussen 10.15 en 10.35 uur, of op het nummer
0479776779(Marjan) . Wanneer een kleuter ziek wordt op school of een
ongevalletje heeft, verwittigen we de ouders. Gelieve ook de school te
verwittigen bij langdurige afwezigheid of omwille van ernstige redenen.

’t Is feest.
Is je kleuter jarig, dan wordt dit gevierd met een gezellig feestje in de klas.
Je kleuter mag dan trakteren met koek, cake of een stukje taart (zonder
slagroom).
Kleuters brengen geen individuele cadeautjes of snoep voor elkaar mee!
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school of aan de
schoolpoort uitgedeeld.Dit regel je best rechtstreeks met de ouders zelf.

Na de schooldag.
Na schooltijd wachten de kleuters met de juf aan de bank met hun
klaskleur. Als alle leefgroepen aan hun klasbank zitten, doet een juf de
poort open.
De kleuters blijven bij mama of papa en mogen dus niet meer op de
speeltuigen, in de zandbak, op de heuvels of naar binnen.
Moet je kleuter naar het toilet, ga dan mee naar de toiletten op de
speelplaats.

Willen jullie nog even met de juf praten, dan kan dat als de juf niet aan de poort staat. Voor een langer
gesprek maak je best eerst een afspraak.
We laten de kleuters niet buitengaan zonder een volwassene.
Moet je kleuter mee naar Hib-hop, dan hang je ’s morgens het hib-hopkaartje aan de boekentas. Zo
kan je kleuter op de juiste bank zitten en is het voor je kleuter ook duidelijk.
Hartelijk dank voor jullie inzet om samen school te maken!
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