Sterk onderwijs, warme sfeer!

Welkom in de 3de kleuterklas
1. Team 3de kleuterklas
Foto juf

Naam, e-mailadres
Klasjuf Nele Callens

Klaspicto
3Ka

nele.callens@basishfam.be
Klasjuf Carine Van Moortel

3Kb

carine.vanmoortel@basishfam.be
Klasjuf Anke Cappaert

3Kc

anke.cappaert@basishfam.be
Interimaris Joke Thierens
joke.thierens@basishfam.be
Klasjuf op maandag in 3Kb en op
dinsdag in 3Ka
Lut De Schynkel

3K

lut.deschynkel@basishfam.be
Zorgjuf Ann Peeters

3K

ann.peeters@basishfam.be
Bewegingsjuf Cynthia De Cock

3K

cynthia.decock@basishfam.be

2. Het kenteken
Er zijn verschillende kentekens die de kleuters zelf kunnen tekenen.
De kleuters mogen hun kenteken bij het begin van het schooljaar zelf
uitkiezen. Kentekens kleven of tekenen de kls zelfstandig op hun werkjes
in de linkerbovenhoek.
Waar vind je ze?
Aan de kapstok, werkjes, turnzak, oranje tekentas, heen- en
weermapje. Op deze manier kunnen de kleuters hun spullen
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zelfstandig terugvinden.
Kleuters die kunnen, schrijven of tekenen hun naam zelf op hun werkje.

3. Accenten voor dit jaar
De 3e kleuterklas krijgt op het einde van het schooljaar een cd waarop
alle kleuters de liedjes en versjes inzingen.

Hierbij hoort een liedjes- en versjesmap.
Bij elk liedje of versje maken de kleuters een tekening. Zo zie je ook de
tekenevolutie.
Brugmoment:
Om de overstap naar het 1e leerjaar te vergemakkelijken, organiseren
wij meerdere brugmomenten (wisselmomenten) met het eerste leerjaar
en gaan wij daar al eens op bezoek.
Raket-project:
We leren de kleuters probleemoplossend denken en omgaan met
conflictsituaties.
Axenroos:
Relationele vorming: leren omgaan met elkaars eigenheid

Letters en cijfers:
Wij werken aan voorbereidend lezen, schrijven en rekenen

4. Verjaardag vieren
De dag vóór de verjaardag krijgt de jarige kleuter een lege doos mee
naar huis. Hij/zij mag deze thuis vullen met dingen waar de kleuter van
houdt, zoals: mijn knuffel, mijn lievelingsauto, mijn mooiste boek, een
fotoboek van toen ik klein was, een spelletje of nog iets anders…
De jarige mag een traktatie (vb cake, koek,…) voor de klas
meebrengen om samen op te eten tijdens het verjaardagsfeest in de
klas. Maar dit is zeker niet verplicht.
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5. Afscheid 3K
Op het einde van het schooljaar krijgen onze kleuters een diploma en is
er een officieel afscheid met de receptie.

6. Bewegingsmoment
3Ka en 3Kc gaan turnen op dinsdag en donderdag
3Kb gaat turnen op maandag en donderdag
De kleuters hebben turnpantoffels nodig met een WITTE zool.
Graag gemakkelijke, sportieve kledij aandoen.

7. Praktische afspraken !
ALLES naamtekenen wat meegebracht wordt. (boekentas, jas, fruitkoekendoos, brooddoos, drinkfles, turnpantoffels, muts, sjaal,…)

In de boekentas:
- Goed sluitbaar flesje water
- Fruit wordt thuis gesneden in een doosje (geen sinaasappel)
- Geen koeken met chocolade en geen snoepgoed
- Fruit, koek en boterhammen apart in een doosje
We brengen geen speelgoed mee.
Enkel materiaal en speelgoed in verband met het thema.

8. Aanwezigheden
Het is belangrijk dat uw kind zo veel mogelijk naar school komt.
Uw kleuter wordt een minimaal aantal dagen op school verwacht om
te kunnen doorstromen naar het eerste leerjaar.
Voor kinderen van 5 jaar: minimaal 250 halve dagen aanwezigheid
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9. Is je kind een leerplichtige kleuter?
Vanaf dat je kind 6 jaar is geworden, is het leerplichtig en moet hij/zij
elke dag naar school komen. Elke afwezigheid dient gewettigd te
worden.
Als je kind niet aanwezig kan zijn, stellen wij het op prijs dat je de
school hierover zo spoedig mogelijk informeert.
Wat bij afwezigheid door ziekte?
Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen
volstaat een briefje van de ouders.
In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:
 Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
(vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest)
 Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in
hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met
een verklaring van de ouder

