Kleuterkrant september-oktober 2017

Op 1 september mochten we 15 nieuwe kleuters op
onze school verwelkomen.
Na twee maanden hebben ze zich al flink aangepast
aan hun nieuwe omgeving.
Samen met hun nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
hebben ze al heel veel geleerd op deze korte tijd.
Na de herfstvakantie zullen er nog 7 nieuwe
kindjes in onze school instappen. Op 18 oktober
hebben ze tijdens een kijkmoment kunnen
kennismaken met hun nieuwe juf.
De eerste (gouden) weken van het schooljaar hadden onze juffen extra aandacht voor
het welbevinden van onze kleuters. Want dat is de eerste voorwaarde om tot
ontwikkeling te komen.
We wensen alle kleuters, ouders en leerkrachten
een heel fijn schooljaar
boordevol prettige en leerrijke activiteiten!
We danken ‘Femma’ ook voor het bakje troost dat ze ons op de eerste dag van het
schooljaar hebben aangeboden.
Jaarthema katholiek onderwijs: ‘Je bent bemind! Je bent geroepen!’
Onze christelijke identiteit is de eerste
pijler van ons opvoedingsproject:
solidariteit, vriendschap, respect, …
zijn belangrijke waarden die we aan onze
kleuters willen meegeven.
We willen ook een open school zijn
waar alle kleuters en ouders zich thuis
voelen.
Met veel respect voor elke overtuiging,
in een open geest, laagdrempelig en
met veel kansen om te groeien willen we
onze kleuters opvoeden.
Op 7 september hadden we een startviering op onze school.
Met mooie prenten en een verhaal maakten de kleuters kennis met de roeping van de
kleine Samuel. Aansluitend kwam E.H. Pastoor Jan de boekentasjes van onze
kleuters en juffen wijden.

Gezonde voeding
Met gezonde eetgewoontes start je best zo vroeg mogelijk. Dat is op de eerste plaats
de taak van de ouders. Maar de school kan ook hier haar steentje bijdragen.
Bovendien wil onze school een snoepvrije school zijn. Er zijn immers genoeg
gezonde tussendoortjes om aan de kinderen mee te geven.
In elke klas wordt er op de één of de andere manier rond gezonde voeding gewerkt.
Woensdag is ook onze vaste fruitdag!
Bij de vijfjarige kleuters werden aan de hand
van het verhaal van de familie Versluis
de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
besproken.
De kleuters brachten groenten en fruit mee
naar school.
Er werd heerlijke soep gekookt.
Als dessert stonden er verschillende
exotische vruchten op de menukaart.

Week van het bos: thema ‘De natuur beweegt ons allemaal’
Met Sneeuwwitje en de kabouters naar het kabouterbos

Op woensdag 11 oktober, brachten
ouders en grootouders de kleuters
van juf Greet, juf An, juf Nathalie
en juf Chris naar het ‘Joekelbos’.
Samen met de kabouters werd er
heel veel herfstmateriaal
verzameld voor in de klas.

Midden in het bos werd er gepicknickt.
Sneeuwwitje had voor lekkere appels
gezorgd. De boze heks kon dit
heerlijke herfstfeest niet verstoren.

4-jarige kleuters op zoek naar herfstschatten
Op 17 oktober konden de kleuters van juf Kathleen, juf Claudia en juf Kim genieten
van een prachtig nazomertje.
Kostbare herfstschatten werden bewonderd en verzameld. Er werd gespeeld en
gepicknickt.

Kijk juf! Een kriebeldiertje in het mos.

Is dit een plaatjes- of een buisjeszwam?

Op ontdekkingstocht in het herfstbos met onze 5-jarige kleuters
Op maandag 16 oktober, de warmste oktoberdag sinds 100 jaar, trokken de 5-jarige
kleuters met de knapzak naar het bos.
Een mooiere dag hadden ze niet kunnen uitkiezen: een stralende zon, ravotten op de
zandberg, picknicken in het zand, herfstmaterialen verzamelen. Moe maar voldaan en
met de schoenen vol zand brachten enkele bereidwillige ouders de kinderen terug
naar school. Een echte topdag!

Enkele activiteiten
Op bezoek in de bib
Alle kleuters van onze school brachten in de maand
september een bezoek aan de bib.
Juf Annick liet onze kleuters alle hoekjes en boekjes
zien.
Op deze manier willen we onze kleuters prikkelen en
hun interesse voor boeken opwekken.
Taalontwikkeling is in de kleuterschool een belangrijke
prioriteit.

Zelfs onze jongste kleuters wisten
tussen de vele leesboeken,
tijdschriften en cd’s de leukste
boekjes te vinden.
Hopelijk heeft ‘de boekenmicrobe’
mama en papa ook een beetje
kunnen besmetten!

Thema ‘Bouwen’
Bij de 2,5- en 3-jarige kleuters
werd er in de maand september
rond het thema ‘Bouwen’ gewerkt.
De kleuters brachten een bezoek
aan de grote torenkraan in het
centrum van Opglabbeek.
Er werd over voertuigen geleerd.
Graafmachines en vrachtwagens
reden af en aan in de zandbak.
De grote torenkraan werd volgens
plan nagebouwd.
Er werd veel geleerd en intens
genoten.

Op bezoek in zorgcentrum ‘Het Kimpenhof’
Op maandag 9 oktober brachten
de kleuters van juf Christel een
bezoek aan de bewoners van
zorgcentrum ‘Het Kimpenhof’.
Na een korte kennismaking werd
de klas in drie groepen verdeeld.
Samen met de bejaarden speelden
de kleuters sjoelbak. Enkele frisse
oudjes hielden de score nauwkeurig
bij.
Na een vragenrondje en een glaasje
water keerden de kleuters terug
naar school.
Voor de bejaarden was ons bezoek een leuke afwisseling en onze kleuters waren weer
een ervaring rijker.

Onze nieuwe kleuters

Onze schoolwerking
School- en studietoelage
Niettegenstaande onderwijs grotendeels kosteloos is, kost studeren geld. Daarom stelt
de Vlaamse overheid middelen ter beschikking om de kosten te dragen. De bedragen
zijn verschillend voor kleuters, scholieren en studenten.
Kleuters die recht hebben op een toelage kunnen rekenen op een vast bedrag van
94,98 euro.
Een studietoelage aanvragen kan je online of op papier. Online aanvragen is
gemakkelijk en snel.
Voor het schooljaar 2017-2018 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017
tot en met 1 juni 2018!
De informatiefolder en het aanvraagformulier kan je op onze school bekomen. Indien
je vragen hebt bij de aanvraagformulieren, aarzel dan niet om contact op te nemen
met één van de diensten die je vindt op de achterkant van de folder. Je komt vlugger
in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een studietoelage.

Inzameling plastic dopjes
Ook dit schooljaar neemt onze school deel aan de
inzamelactie ten voordele van het Belgisch centrum
voor Geleidehonden.
De ingezamelde dopjes worden verkocht om te worden
gerecycleerd tot duurzame materialen.
Met de opbrengst worden blindengeleidehonden opgeleid.
Een dergelijke opleiding kost zo’n 15 000 euro.
Door het inzamelen van deze plastic schroefdopjes van drankflessen
dragen wij op milieuvriendelijke wijze bij tot ondersteuning van het BCG.

Het eetzaalgebeuren op onze school
Om onze kleuters rustig te laten eten maakt onze school gebruik van twee eetzalen.
De jongste kleuters eten in de eetzaal van de onderbouw en de oudste kleuters eten in
de eetzaal van de bovenbouw.
Lucienne Gabriëls en Annelien Boonen houden toezicht bij de 2,5- en 3- jarige
kleuters. Gerda Paulussen en Cécile Roosen zijn verantwoordelijk voor de
4- en 5-jarigen.
De eetzaaljuffen zorgen er voor dat de kleuters op een rustige en aangename manier
hun boterhammetjes kunnen opeten.
De kleuters kunnen fruitsap, appelsap, water of fristi kopen op onze school.
Voor 5 euro ontvangen de kleuters 10 drankjetons van de klastitularis.
Het is belangrijk dat kinderen ’s middags goed eten. Als kleuters regelmatig hun
lunchpakket onvoldoende opeten, worden de klastitularis en de ouders ingelicht.
Alle kleuters maken gebruik van een geel eetzaalkaartje dat aan hun boekentas
wordt gehangen. Zo weten de klasleerkracht en de kleuter of hij/zij op school blijft
eten.

De schoolrekening
Ook dit jaar werkt onze school met een schoolrekening.
Driemaal per jaar wordt u een overschrijving aangeboden: in januari, in april en in
juni.
Enkel de betaling van de klasfoto’s en de individuele foto’s zal nog contant gebeuren.
Verjaardagen in de kleuterschool
Op zijn of haar verjaardag is de jarige kleuter de centrale figuur in de klas.
Hij/zij krijgt een mooie verjaardagshoed en wordt door de juf en de vriendjes en
vriendinnetjes op een eigen manier in de bloemetjes gezet.
We willen een gezonde school zijn en daarom vragen we
de traktatie te beperken tot een stuk fruit, een koekje
of een cakeje. Gelieve het geschenkje niet te versieren met snoep
of andere zoetigheid.
Het feest van de jarige zal er echt niet minder om zijn…

Woensdag = fruitdag/knabbeldag
Op woensdag houden we het gezond en vervangen we koekjes en
boterhammetjes door een lekker stuk fruit of groente.
We willen onze kleuters zelfs stimuleren om elke
voormiddag een stuk fruit mee naar school te nemen.
Mogen we ook vragen om geschild fruit mee naar school te
geven. Dat vergemakkelijkt het werk van onze kleuters en
kleuterleidsters.

Afscheid aan de schoolpoort
Kleuters hebben het soms moeilijk om afscheid te nemen van hun ouders of
grootouders. Het is ook heel normaal dat er soms een traantje vloeit.
Toch moeten kleuters leren om over verdriet of frustratie
heen te stappen.
Daarom durven wij aan alle ouders te vragen om:
- hun kleuter bij de schoolpoort aan de leerkracht af te leveren,
- niet te blijven wachten aan de poort tot de kleuter naar zijn/haar klasje gaat.
Wij danken u voor uw medewerking.

Veilig in het verkeer
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom begint verkeersopvoeding
al in de kleuterschool.
Nu de donkere dagen er aankomen is zien en gezien worden
nog belangrijker. Een fluovestje op de fiets/op het voetpad is
geen overbodige luxe.
Ook al ben je gehaast, klik je (klein)kind altijd vast.
Mogen we ook vragen niet op de voet- en fietspaden te parkeren.

Wordt verwacht …
 donderdag 23 november

grootouderfeest kleuterschool

 maandag 27 november

Sinterklaas bezoekt onze school.

 woensdag 6 december

opendeur nieuwe kleuters

 woensdag 20 december

kerstspel in onze parochiekerk

 vrijdag 22 december

kleuterkerstconcert

Met Allerheiligen en Allerzielen wensen we veel sterkte aan
alle mensen die een dierbare hebben moeten afgeven.

De herfstvakantie duurt van
maandag 30 oktober 2017
tot en met zondag 5 november 2017
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