Beste ouders,
Goede, duidelijke afspraken tussen de ouders, kinderen en de school zijn belangrijk.
We zetten ze op een rijtje:
De klasuren:

voormiddag van 8.30u tot 11.45u
namiddag van 13.15u tot 15.35u

Om ten volle aan de activiteiten te kunnen deelnemen is het belangrijk dat uw kind tijdig
op school is.
Voor de veiligheid van de binnenkomende kleuters is er toezicht aan de poort tot
8.30u en 13.15u. Nadien gaat de kleuterschoolpoort op slot.
Afspraken bij het brengen:
Om de overzichtelijkheid op de speelplaats en bijgevolg ook de veiligheid van alle
kinderen te verzekeren, neemt u afscheid van uw kind aan de poort.
De kleuters stappen zelfstandig de speelplaats op.
De allerkleinsten (kleuters van 1C of 1D) mogen, de eerste week, na het binnengaan van
de rijen, tot aan het klaslokaal gebracht worden.
tot en met het belsignaal is de speelplaats gereserveerd enkel en alleen voor de
kinderen
de 3-, 4- en 5-jarige kleuters nemen afscheid aan de poort, vanaf de tweede
week geldt dit ook voor de 2,5-jarige kleuters.
de kleuters worden niet tot aan de rij gebracht
de jongste kleuters worden vóór 8.30u niet tot aan het klaslokaal gebracht
Afspraken bij het afhalen:
De kleuters van de 1ste kleuterklassen mogen in de klas afgehaald worden. De kleuters
van de 2de en 3de kleuterklassen staan op u te wachten in de rij.
Kleuters die niet worden afgehaald, maar in de nabewaking blijven of naar het Appeltje
moeten gebracht worden, kunnen gebruik maken van onze kaartjes.
de dag dat uw kind naar ’t Appeltje moet, hangt u een appelkaartje aan de
boekentas van uw kleuter
de dag dat uw kind in de nabewaking blijft, hangt u een nabewakingskaartje aan
de boekentas
de dag dat één van de bovenstaande afspraken niet van toepassing zijn, blijven
appelkaartje en nabewakingskaartje thuis.
Het appel- en nabewakingskaartje zijn sleutelhangers die te bekomen zijn bij juf Loes.
De kleuterleidsters en de directie van Wonderwijzer.

EEN VERJAARDAG VIEREN EN GEVIERD
WORDEN IS EEN FEEST!

Bij een verjaardag worden er geen individuele geschenkjes meegebracht!
Wat kan de jarige kleuter dan wel meebrengen naar de klas?
Iets lekkers om feest te vieren in de klas. Enkele suggesties zijn: een cake, fruitsla,
koekjes, soep, yoghurt, blokjes kaas, pudding, wafels, pannenkoeken, ijsjes, …
Vanzelfsprekend is trakteren ter gelegenheid van de verjaardag geheel vrijblijvend.
Om de jarige nog eens extra in de aandacht te plaatsen, zijn er maandelijks vieringen.
Weer of geen weer, de laatste woensdag van de maand worden ouders, grootouders, …
uitgenodigd om mee te vieren. Bij slecht weer gebeurt dit onder de luifel, bij mooi weer
dansen we op de speelplaats. De viering start om 11.30u.
U bent van harte welkom!
We hopen dat u samen met ons enthousiast zal
meewerken om van het verjaardagsfeest van
onze kinderen een écht feest te maken.
Bij de geboorte van een broertje of een zusje is
het meegeven van suikerbonen een traditie. Hier
willen wij geen afbreuk aan doen en staan we
enkel echte suikerbonen gevuld met chocolade
wel toe.
Elke voormiddag is het groente- en fruitmoment in onze school. Dan worden er geen
koeken meegebracht, wel appels, bananen, mandarijntjes, komkommer, wortels, …
Welke groente of fruit uw kind meebrengt maakt niet uit. Als het maar iets is wat uw
kleuter graag lust!
Wel vragen we om het fruit of de groente eetklaar mee te geven. Dit wil zeggen dat het
gewassen, geschild en in partjes gesneden wordt meegegeven in een goed afgesloten
doosje. Gelieve het doosje én het deksel duidelijk te TEKENEN.
We danken u alvast voor uw medewerking.
De kleuterleidsters en directie van Wonderwijzer

Turnen op school
Samen met mijn vriendjes ga ik elke week turnen in het bewegingslokaal. Om goed te
kunnen bewegen heb ik het volgende nodig:
Ik zit in de 2de kleuterklas:

turnpantoffels met witte zolen

Ik zit in de 3de kleuterklas:

turnpantoffels met witte zolen
short
T-shirt

Wil je alles tekenen en in een stevig zakje steken aub?

Medicatie op school
Wat moet u doen wanneer uw kind medicatie moet nemen op school?
MET doktersvoorschrift: aanvraagformulier ingevuld aan de school bezorgen
ZONDER doktersvoorschrift: aanvraagformulier ingevuld aan de school bezorgen

Gimme
Een snel communicatiekanaal vanuit de school voor alle ouders!
Algemene mededelingen en berichten die specifiek zijn voor de klas van uw kind(eren)
kan u dagelijks lezen via ‘Gimme’.
Mogen we vragen, indien mogelijk, om u aan te melden op Gimme. Zo zijn we er zeker van
dat u bijna dagelijks de nodige info ontvangt.
Heeft u reeds een gimme account dan hoeft u enkel de nieuwe klas(sen) van uw
kind(eren) aan te passen.
Indien u nog geen account heeft, ga dan naar www.gimme.eu en maak een account aan.
Indien het niet haalbaar is of problemen geeft, aarzel niet om contact op te nemen met
de mensen van het secretariaat. Zij helpen u hierbij graag verder op weg..

Het is belangrijk de krachten te bundelen om een luizenplaag aan te pakken. Luizen
verspreiden zich immers heel snel in scholen omdat kinderen bij het spelen in nauw
contact komen met elkaar.
Na elke schoolvakantie worden de hoofden van alle kinderen gecontroleerd.
Indien er bij uw kind neten of luizen gevonden zijn, wordt u persoonlijk verwittigd.
Om alle ouders tegelijk op de hoogte te brengen van een luizenplaag in de klas,
gebruiken wij Gimme.

Wat te doen bij luizen en/of neten?
1. Handel snel: onderzoek iedereen grondig die in contact kwam met uw kind
(andere familieleden, vriendjes en vriendinnetjes …) en behandel diezelfde dag
indien nodig.
Wij raden u aan DROOG haar na te kijken door het grondig door te kammen.
Vindt u luizen of neten, behandel dan onmiddellijk uw kind.
2. Leg het probleem uit aan uw kind zonder te dramatiseren: het gaat niet om
hygiëne, er is dus geen enkele reden tot schaamte.
3. Waarschuw de personen rond om u: school, ouders van andere kinderen …
4. Was/reinig de persoonlijke spullen van uw kind (lakens, mutsen, sjaals, knuffels
…)
5. Het is aan te raden een preventieve spray te gebruiken voor het hele gezin indien
1 gezinslid hoofdluizen heeft.
Geen luizen?
Als u geen luizen gevonden heeft, is het toch belangrijk het hoofd van uw kind(eren)
gedurende 1 maand dagelijks te controleren om een eventuele luizenplaag onder controle
te houden.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen heeft.
Met dank voor jullie medewerking,
Het Wonderwijzerteam

