SWP Kleuterschool Pulhof Bijlagen

Voor het eerst naar school

Beste ouder
Binnenkort is het zover… jullie kleine kapoen trekt de deur van de onthaalmoeder of kribbe
achter zich dicht om binnen te stappen in onze kleuterschool. Wij staan met open armen
klaar om uw kleuter een goede start te geven. De eerste schooldag is voor de meeste
kinderen én ouders een grote stap. Wij doen er dan ook alles aan om een gevoel van
basisveiligheid mee te geven. Welbevinden staat bij ons centraal.
Het is van groot belang dat uw kindje bij zijn/haar komst naar school iets heeft waarmee het
zich kan troosten. Het is een vreemde en onbekende omgeving met heel veel onbekende
mensen. Een knuffel of een ander vertrouwd voorwerp (niet te groot) kan de eerste dagen
troost bieden.
RUSTMOMENT
In onze school krijgen de instapkleuters de mogelijkheid om na het middageten nog even
te rusten in ons rustklasje (max.1u). Wij hebben bedjes, dekentjes en een kussen. Een
knuffel en/of tutje geeft u van thuis mee en ze blijven op school. Een luier (met klevers!) dient
enkel voor het rustmomentje. Deze worden door u voorzien enkel wanneer dit echt nodig is!
We proberen om zo snel mogelijk de luier uit te laten. Als we er, zowel thuis als op school,
samen aan werken zal dit ons snel lukken.
Maar nog meer raden we aan om uw kindje ’s middags op te halen indien hij/zij in de
namiddag nog nood heeft aan een volwaardige middagslaap. Als uw kindje niet meer slaapt,
is dat geen probleem. Ze gaan met de andere kinderen buiten spelen, of spelen in de
turnzaal bij regenweer.
ZINDELIJKHEID
Wat verwachten wij van de OUDERS bij de start op school:



Voldoende kennis over het zindelijkheidsproces. (zie informatiebrochure
kind en gezin)



Verantwoordelijkheid over de zindelijkheidstraining van uw zoon/dochter
volgens een gestructureerde routine.



Samen met uw kleuter vlak voor de start van de schooldag op school naar
het toilet gaat.



GEEN LUIERS aandoet overdag.



Dat u uw kleuter gemakkelijke kledij aandoet: type joggingbroek zonder
knoop/touwtjes, schoenen met velcro/rits.



Voldoende reservekledij: min. 3 onderbroeken en joggingbroeken, 3
paar sokken, een T-shirt en een trui. Alles voorzien van naam. Gelieve zelf
te controleren of er op elk moment voldoende reservekledij aanwezig is.

Wat verwachten wij bij de start op school van uw KLEUTER:



Dat hij/zij vertrouwd is met het toiletbezoek.



Dat hij/zij zelfstandig zijn/haar broek naar beneden en naar boven kan
doen.

Wat kunnen jullie verwachten van de klas- en zorgLEERKRACHT:




Een open communicatie over hoe het loopt in de klas.
Ondersteuning van het zindelijkheidsproces.
De leerkracht heeft de mogelijkheid om hier gedurende 3 weken extra aandacht aan te
besteden. Daarna verloopt de klaswerking weer als normaal en komen ongelukjes eerder
sporadisch voor.

EERSTE SCHOOLDAG:
Op de website vindt u een handige checklist over wat u moet meegeven op de eerste
schooldag.
Verloop van de ochtend:
8.15u – 8.30u: de kleuters kunnen afgezet worden in de klas. De klasleerkracht zal
hen daar onthalen.
Bij aankomst hangt u samen met uw kleuter de jas aan de kapstok, maakt u de
boekentas samen leeg en gaat u nog even samen naar het toilet. Stimuleer hierbij
zoveel mogelijk de zelfstandigheid van uw kleuter.
Neem kort en consequent afscheid. Een vast ritueel/routine geeft uw kleuter
duidelijkheid en doet het afscheidsmoment vlot verlopen.
UNIFORM:
De kleuters op onze school dragen een uniform. Op de website meer informatie.
ADMINISTRATIE:
Gelieve zo snel mogelijk alle administratie in orde te brengen.
Lezen en handtekenen schoolreglement.
Digitaal formulier i.v.m. gegevens ouders, kleuter, voor- en naschoolse opvang, GDPR,
medische gegevens, … zo snel mogelijk invullen. (Dit wordt u toegezonden bij de start
van uw kleuter op school.)

Wij hopen u bij deze goed geïnformeerd te hebben. Indien u toch nog vragen heeft, aarzel
dan zeker niet ons te contacteren! U kan ook steeds het schoolreglement raadplegen, hierin
kan u heel wat informatie terugvinden.
Alvast van harte welkom!
Vriendelijke groet,
Ilse en Katrien
Directie kleuterschool

