Infobrochure kleuterschool

Gemeentelijke Basisschool Heikant
Aarschotsebaan 60
2590 Berlaar-Heikant

Tel: 015/24 57 43
E-mail: directie@gemeenteschoolberlaar.be
Website: www.gemeenteschoolberlaar.be

Schooluren

Maandag, dinsdag en donderdag:
08.40 uur – 11.50 uur en van 12.50 uur – 15.30 uur

Woensdag:
08.40 uur – 11.50 uur

Vrijdag:
08.40 uur – 11.50 uur en van 13.20 uur –15.00 uur

Naschoolse opvang
Kinderen die voor 08.10 uur of na 15.40 uur moeten opgevangen
worden, kunnen in de buitenschoolse kinderopvang ‘Roefels’ terecht.
Die bevindt zich aan de Aarschotsebaan 52, 2590 Berlaar.
Ook op woensdagnamiddag kan men beroep doen op deze dienst. De
opvang is dan tot 14 uur aan de Aarschotsebaan 52 en nadien
worden ze met een busje naar de opvang in de Pastorijstraat 60 te
Berlaar Centrum gebracht.
Tijdens de schoolvakanties is de opvang enkel open in de
Pastorijstraat 60.
Inschrijven is wel verplicht!

INFO:
Buitenschoolse kinderopvang Roefels
Aarschotsebaan 52 / Pastorijstraat 60 2590 Berlaar
https://www.berlaar.be/kinderopvang-roefels
015/25.09.23 (Heikant) - 03/482.08.08 (Centrum)

Veilig van en naar school…
De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 08.10 uur worden gebracht
langs de groene poort achteraan de sportschuur. Vanaf 08.25 uur
gaat ook de voordeur los aan de Aarschotsebaan.
Mama’s, papa’s, grootouders kunnen hun kind begeleiden tot aan de
rode lijn aan de groen poort of tot aan de voordeur. Vanaf daar
worden de kinderen naar de speelplaats gebracht door een juf of
meester.
’s Middags brengen de juffen de kleuters die naar huis gaan tot aan
de groene poort achteraan de sportschuur.
’s Avonds worden de kleuters afgehaald op de speelplaats onder het
afdak.

Helm Op, Fluo Top!

Na de herfstvakantie t.e.m. de krokusvakantie doen wij met onze
school mee aan de campagne ‘Helm Op, Fluo Top’. Dit is een gratis
verkeersproject waarmee we het dragen van een fietshelm en een
fluohesje op een leuke en eenvoudige manier proberen aan te
moedigen.
Door een fluohesje en/of een helm te dragen op weg naar school,
verzamelen de leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor leuke
beloningen en prijzen.

Een gezond 10-uurtje

Kinderen mogen een stukje fruit of groente geschild en in een potje
meebrengen naar school dat tijdens de speeltijd van 10.20 uur kan
worden opgegeten.
Tijdens de speeltijd van 14.30 uur mogen ze eventueel ook een koekje
eten, liefst zonder chocolade. Maar een stukje fruit of groente mag
dan natuurlijk ook nog.
Ook willen we vragen om liefst water in een drinkbus mee te geven
naar school.

’s Middags blijven eten

Kinderen die ’s middags in de school blijven eten brengen
boterhammetjes mee in een brooddoos (met naam a.u.b.) Ze kunnen
op school gratis water of melk drinken tijdens de middag, maar ze
mogen ook altijd iets van thuis meebrengen (gezonde drank dus
geen cola, fanta, sprite of andere frisdranken)
Onze kleuters eten in de kleuterrefter.

Verjaardagen

Is de grote dag daar om 3, 4, 5, of 6 vingers in de lucht te steken?
Dan is er feest! De juf viert die dag de verjaardag van je kind in de
klas.
Kinderen mogen vrijblijvend trakteren met een stukje fruit, een
wafeltje, een stukje cake, …
Mogen wij vragen om GEEN uitdeelcadeautjes mee te geven!

Reservekledij

Geef je kleuter van 2,5 en 3 jaar een pakketje reservekledij mee naar
school. Deze worden in de klas bewaard in een doos per kind. Moest
er zich dan toch een ongelukje voordoen kunnen we je kapoen zijn
eigen kleren aandoen wat toch wat meer vertrouwd is voor hen.

Een, twee, drie…
hop met de beentjes

Onze kleuters krijgen ook bewegingsopvoeding.
2 keer per week gaan ze hiervoor naar de turnzaal. Ze moeten
hiervoor niets speciaals meebrengen. Het is misschien wel een must
om ze gemakkelijke kledij aan te doen waar ze vlot in kunnen
bewegen.

Nuttige weetjes!

*Zorg ervoor dat wanneer je een boekentas gaat
kopen deze groot genoeg is zodat er gemakkelijk
een drinkbus, een fruitdoosje, een koekendoosje,
een brooddoos en een heen- en weerboekje in passen.
Liefst geen trolley!

*Wij werken in de kleuterschool met een heen- en weerboekje. Dit is
een boekje waar jullie als ouder iets in kunnen noteren als je bv. een
vraag hebt voor de juf. Maar ook andersom kan de juf hier in noteren
waarover we in de klas aan het leren zijn, een liedje of versje kan er
worden ingekleefd en brieven worden er ook in meegegeven.

*De knutselwerkjes die de kleuters op school maken worden
verschillende keren per schooljaar meegegeven in een knutseltas of
doos. Het is de bedoeling dat je de werkjes die je kleuter er in
meebrengt er thuis uithaalt en de tas of doos leeg terug mee naar
school geeft. Op het einde
van het schooljaar mag je deze dan gewoon thuis bewaren.

*Elke laatste vrijdag van de maand doen we met alle kleuterklassen
in de namiddag opendeurtje. Dan mogen de kleuters vrij kiezen in
welke klas ze dan eens willen gaan spelen.

*Ook werken we met de kleuterschool enkele keren per jaar
klasdoorbrekend. Dit wil dan zeggen dat elke juf in zijn klas een
activiteit doet en de kleuters mogen dan zelf kiezen wat ze graag
willen doen.
*Omdat kleuters vaak een vuile neus hebben, zou ik jullie willen
vragen om een doos papieren zakdoekjes mee te geven. Er zullen dan
altijd zakdoekjes binnen handbereik staan. Zo hebben alle kleuters
altijd een propere neus en moeten mama’s, moekes of oma’s niet altijd
aan een zakdoekje denken.

