Welkom bij de beertjes

Infobrochure schooljaar 2020 - 2021

Welkom bij juf Monique!

Dit schooljaar zal ik dagelijks voor jullie kindje zorgen in de beertjesklas.

Dit schooljaar zijn er op onze school in totaal twee klasjes om peuters en
eerste kleuterklassertjes op te vangen: de schildpaddenklas en de
beertjesklas. Dat betekent dat er in elk klasje zowel kindjes voor de eerste
kleuterklas als peuters zullen zitten. Omdat er twee leeftijden bij elkaar
zitten zal er naarmate het schooljaar vordert gedifferentieerd gewerkt
worden. In september wordt in elke klas gestart met een relatief kleine
klasgroep die aangroeit bij elke instapdag.
De kindjes van de eerste kleuterklas zullen al snel uitgedaagd worden met
allerlei activiteiten waarbij ze hun eigen mogelijkheden gaan verkennen. Met
hen wordt wekelijks een denkwerkje gemaakt waarbij denkontwikkeling
wordt gestimuleerd.
Peuters kunnen op hun tempo wennen aan het schoolgebeuren. Ze krijgen
de tijd om de klas te verkennen en om zich veilig te voelen in de buurt van de
andere kindjes en de juf.

Als jullie de juf willen bereiken kan dat:

-in de heen- en weer schrift die steeds op vrijdag wordt meegegeven.
-dringende boodschappen noteer je best op een briefje en stop je bij het
fruit- of koekendoosje.
-boodschappen als ‘melden van afwezigheid op school’ kun je best aan het
secretariaat van de school laten weten maar is niet verplicht.

De school start om 9u00 en op woensdag om 8u35.
Middagpauze is er van 12u35 tot 13u45.
De school eindigt om 15u50 en op woensdag om 12u10.

Zo verloopt ons dagje!
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* Onthaal: verwelkoming, schooltasjes leegmaken, morgenlied
en gebed.
* Klassikaal moment in de onthaalhoek
* Fruit eten
* Toiletbezoek
* Jasjes aan
Speeltijd
* Drankje drinken
* Zelfstandig spel in de hoekjes en geleide activiteit
* Klassikaal moment in de onthaalhoek: liedje of versje
aanleren
* Toiletbezoek
Middagpauze ( op woensdag einde schooldag : 12u10)
* Onthaal
* Klassikaal moment in de onthaalhoek
* Zelfstandig spel in de hoekjes en geleide activiteit
* Opruimmoment
* Dag afsluiten met popje Jules
* Schooltasjes terug vullen
* Koekje eten
* Toiletbezoek
* Jasjes aan
Speeltijd
Schooltasjes nemen en op stip gaan staan
Naar huis

Wie komt nog langs in onze klas?
Popje Jules speelt een belangrijke rol in onze klas. ’s Morgens bij het onthaal
maken we hem wakker. Voor het naar huis gaan stoppen we hem terug in bed.
Overdag speelt hij mee in de klas, luistert hij mee naar verhaaltjes, viert hij
mee feest, gaat hij mee op stap,… Kortom, bij alle leuke belevenissen in onze
klas is hij aanwezig.
Hij mag zelfs een keertje bij jullie thuis komen logeren!
Mevrouw Martine is kinderverzorgster en steekt af en toe een handje toe.
Twee keer in de week krijgen de kindjes bewegingsopvoeding in de turnzaal.
Juf Marieke zal de kindjes ophalen in de klas en na 50 minuutjes
terugbezorgen aan de juf.
Juf Els in onze directeur. Ze is steeds in de buurt en maakt tijd voor elk
gesprek.

De juf organiseert activiteiten…
Naast het vaste dagverloop organiseert de juf allerlei activiteiten. Die passen
binnen een gekozen thema dat aanleunt bij de interesse van de kindjes. Het
uitwerken van een thema duurt meestal één week maar kan ook over twee
weken worden gespreid.
Activiteiten die aan bod komen zijn: waarnemingen, knutselen, verhaal
beluisteren, liedje of versje aanleren, poppenspel, tiktak, wiskundige
spelletjes, denkwerkje, puzzelen, taalspel,… Op die manier worden heel wat
leerkansen geboden vertrekkende vanuit basisveiligheid en structuur.
Er wordt natuurlijk ook zelfstandig gespeeld in de hoekjes van de klas.
Hierbij is de inbreng van de juf eerder beperkt. Zij zorgt enkel voor de
verruiming van het spelaanbod in de hoekjes dat meestal ook wekelijks
wisselt. In deze hoekjes leren kindjes vooral omgaan met elkaar , ze leren
speelgoed delen en er wordt taal geoefend. Voor de juf is dit een moment om
mee te spelen en kindjes te observeren.

De hoekjes in onze klas.

De klas is ingedeeld in hoekjes waar telkens een klein groepje kindjes kan
gaan spelen naargelang zijn interesse. In deze hoekjes wordt elke dag
gespeeld en het aanbod wordt wekelijks aangepast aan het thema waar rond
gewerkt wordt. Het kan gebeuren dat de juf een oproep doet om iets van
thuis mee te brengen dat kan helpen om het aanbod in een bepaalde hoek te
verruimen.
Onze hoekjes in de klas:
onthaalhoek , bouwhoek , poppenhoek , autohoek , winkeltje , puzzelhoek ,
spelletjestafel , leeshoek of boekenhoek , knutselhoek , ontdekhoek.

Ik breng mijn kindje naar school. Waar kan ik terecht?

Kindjes die voor 8u30 naar school worden gebracht, brengen hun schooltasje
naar de gang naast onze klas, hangen hun schooltasje aan de kapstok bij hun
symbool, kunnen nog snel een plasje doen en worden dan naar de eetzaal
gebracht waar juffen de zorg voor hen overnemen.
Kindjes die na 8u30 naar school worden gebracht, hangen hun schooltasje
aan de kapstok in onze gang, kunnen nog een plasje doen en gaan dan buiten
spelen onder toezicht van een juf .
Jullie mogen best nog even blijven als je daar de tijd toe hebt maar vijf
minuten voor de bel gaat is onze afspraak: een kusje, een knuffel en van hier
kan ik het alleen …
Afscheid neem je best kort maar hartelijk …

Ik haal mijn kindje op na school …

Als jullie enkel een kindje in de eerste kleuterklas hebben, hoeven jullie niet
langs de grote speelplaats om jullie kindje op te halen.

Het ophalen verloopt dan als volgt:

-15u45: Alle beertjes gaan buiten op een stip staan op de kleine
kleuterspeelplaats.
-15u50:De bel gaat en de juf opent het groene poortje. Jouw kindje komt op
een teken van de juf tot aan de poort om de school te verlaten.
-16u00: Kindjes die in de naschoolse opvang blijven, worden door de juf naar
de zaal gebracht.

Joepie! Buiten spelen …

De schildpadden en de beertjes spelen samen op het kleine speelplaatsje
naast onze klas. Dit zowel voor de korte speeltijden, voor de onderbreking ’s
middags als tijdens de opvang voor en na school.
Bij regen spelen we onder het afdak. Bij guur winterweer zorgen we voor
speelruimte binnen.

Wat neem ik mee in mijn schooltas?

Wat breng ik mee naar school?
Belangrijk is dat alles wat van thuis wordt meegebracht of genaamtekend of
voorzien is van het symbool van jullie kindje. Jullie krijgen bij het eerste
oudercontact reeds een voorraad symbooltjes mee.
-

Een drinkbus met water. (geen suikerhoudende drankjes a.u.b.)

-

Een doosje met fruit of groenten voor de voormiddag. Voorzie geen te
grote porties en het is handig als het fruit of de groenten al in stukjes
zijn gesneden. Een vorkje kan handig zijn …

-

Een doosje met een koek voor de namiddag. Willen jullie de koekjes uit
de verpakking halen voor je ze in het doosje stopt?

-

Een brooddoos met boterhammetjes voor ’s middags als je kindje ’s
middags boterhammen eet of voor in de opvang voor of na school.

-

Een zakje met reservekledij ( slipje, broek, t-shirt, kousen, trui,…) blijft
in de schooltas zitten voor gebeurlijke ongelukjes. Dit kan handig zijn
in geval van nood ‘s middags of in de opvang.

-

In het geval jullie kindje nog niet zindelijk is, geef je dagelijks luiers mee
in de schooltas. Noteren jullie alvast de naam van jullie kindje op elke
luier?

-

Een tutje en een knuffel geven jullie mee als jullie kindjes ’s middags
nog een dutje doet.

Wat als mijn kindje nog niet zindelijk is?

Niet alle kindjes zijn zindelijk als ze naar school komen. Je kan ‘zindelijk
worden’ niet forceren. Kindjes moeten er klaar voor zijn.
Popje Jules kan jullie helpen bij zindelijkheidstraining…
Wij hebben op school zindelijkheidskoffertjes die je kan ontlenen zolang je ze
nodig hebt. In het koffertje zit een potje, een knuffel, een boekje van ‘Jules
op het toilet’ en een beloningsfiche.

Enkele tips die helpen bij zindelijk maken:
. kijk om de anderhalf tot twee uur na of de luier droog is en zet enkel dan
op het potje.
. laat jullie kindje plassen zittend op een stevig potje of op een toilet met een
aangepaste ‘bril’-diameter en met de voetjes gesteund.
. zowel jongens als meisjes leren best de hurk-zit houding, met de beentjes
wat open en gesteund.
. geef jullie kindje rustig de tijd om te plassen, zoniet leert het persen.
. beloon jullie kindje (vb. met handgeklap en bravo!) telkens het succes heeft.
. zorg steeds voor gemakkelijke losse kledij.
. laat jullie kindje regelmatig en voldoende drinken.
. laat de luier weg wanneer die bij de helft van de controles droog is.

Feest in de klas!

Om een soort van feestritueel op te bouwen werkt de juf bij het begin van
het schooljaar het thema ‘feest’ uit. We vieren die week op vrijdag de
verjaardag van popje Jules. Zo zien en beleven de kindjes de sfeer die er
heerst wanneer er iemand jarig is in de klas.
Elke jarige krijgt op zijn verjaardag een zelfgeknutselde kroon, een
verjaardagskaart en een geschenkje.
Samen eten aan een feestelijk gedekte tafel is altijd gezellig. Jullie mogen als
traktatie iets meegeven. ( bij voorkeur cake of fruit )

Logeren?

Popje Jules mag wekelijks op woensdag met een kindje van de klas mee naar
huis. Hij neemt zijn koffertje mee en mag met jullie op avontuur. In zijn
koffertje zit een schrift waarin jullie iets mogen neerpennen over wat hij
heeft beleefd. De juf leest voor uit dat schriftje.
Het logeren start de week na het uitwerken van het thema ‘feest’. Jullie
zullen in de heen- en weerschrift een brief vinden met een lijst van wanneer
popje Jules bij jullie langskomt.
(meer over logeren volgt …)

Op deze manier kun je onze belevenissen in de klas volgen:

1. We hebben een heen- en weer schrift:
* met afspraken i.v.m. het gebruik van de schrift en zak
* liedje / versje dat de voorbije week is aangebracht
* een verslagje over wat we de voorbije week hebben gedaan
* af en toe een foto van de kindjes
* bij kindjes van de eerste kleuterklas een denkwerkje
* een schilder- en/ of tekenwerkje
Deze schrift gaat in een zak mee naar huis op vrijdag bij het afsluiten van een
thema. Er wordt in de schrift aangekondigd wat het volgende thema zal zijn. Jullie
brengen de zak en de schrift terug mee op maandag.

2. Berichten en foto’s:
Begin schooljaar zal de juf een ‘whatsapp’-groepje opstarten voor de ouders
van kindjes van de beertjesklas. Op die manier hebben jullie onderling
contact en kan de juf op een snelle manier berichten met jullie delen.
Foto’s en filmpjes met leuke momenten in de klas stuurt de juf wekelijks.

3. De website van de school:
* www.vsherdersem.be
* daar kun je terecht voor alle algemene informatie over de school
* wekelijks wordt het menu op de website geplaatst
* jaarkalender, foto’s en brieven,…

