Kleuterkrant september-oktober 2019

ZES GOUDEN WEKEN
De eerste weken van een schooljaar zijn misschien
wel de belangrijkste van het hele jaar. De kinderen
krijgen in deze periode alle kansen om de klas te
ontdekken, de nieuwe vriendjes en de juf te leren
kennen. In alle klasjes wordt er in deze periode heel
sterk ingezet op ‘het zich veilig voelen’ in de nieuwe
klasgroep.
Tijdens deze gouden weken worden afspraken
gemaakt en gedragscodes vastgelegd zodat alle
kinderen in een positieve sfeer kunnen spelen en
leren.
ONZE NIEUWE KLEUTERS
11 nieuwe vriendjes en vriendinnetjes stapten op 2 september samen met mama en
papa de schoolpoort binnen. Na twee maanden hebben ze zich al flink aangepast aan
hun nieuwe omgeving. Hun ouders hebben ongetwijfeld al gezien dat hun
ontwikkeling met grote sprongen vooruit gaat.
Na de herfstvakantie komen er nog eens 10 nieuwe vriendjes bij.

We wensen alle kleuters, ouders en leerkrachten een heel fijn schooljaar
boordevol prettige en leerrijke activiteiten.

Jaarthema katholiek onderwijs: ‘Handen vol hoop’
Onze christelijke identiteit is de eerste
pijler van ons opvoedingsproject:
solidariteit, vriendschap, respect, …
zijn belangrijke waarden die we aan
onze kleuters willen meegeven.
Maar bovenal willen we 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 12 september hadden we een startviering op onze school. Aansluitend kwam
E.H. Pastoor Jan de boekentasjes van onze kleuters wijden.

Gezonde voeding
Met gezonde eetgewoontes start je best zo vroeg mogelijk. Dat is op de eerste plaats
de taak van de ouders. Maar ook de school kan 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 oudste kleuters werd er de
voorbije weken gewerkt rond het thema
‘Groenten en fruit’.
Eerst mochten de kleuters kennismaken
met verschillende soorten in- en
uitheems fruit.
Er werd gesorteerd, gesneden en …
geproefd.
Daarna waren de groenten aan de beurt.
De kleuters van juf Christel en juf Nancy
hadden heel veel groenten meegebracht
en daar werd een heerlijke groentesoep van gekookt. Alle kleuters hebben gesmuld
totdat de hele soepketel leeg was.

Meer foto’s zijn te bezichtigen op de website van onze school:
www.kleuterschool-opglabbeek.be

Week van het bos: ‘Hatsikidee’
Op ontdekkingstocht in het herfstbos
Donderdag 10 oktober trokken de
5-jarige kleuters naar het bos. De tocht
begon aan het ‘Joekelbos’.
Met een plannetje in de hand gidsten
enkele kinderen de groep door het bos.
Onderweg werd er geluisterd, geroken
en gevoeld.
Op de Kijktorenberg werd er gezellig
gepicknickt.
’s Namiddags werden er kampen
gebouwd, werd er van de helling
gerold en vulden de kleuters hun zakken met allerlei herfstmateriaal.
Het was een onvergetelijke herfstdag!
2,5 en 3-jarige kleuters trekken op avontuur in het Joekelbos.
Samen met de sprookjesfiguren uit
de ‘Fabeltjeskrant’ maakten onze
jongste kleuters een wandeling in het
vernieuwde ‘Joekelbos’.
Zoef de Haas en Lowieke de Vos
waren er ook bij.
Samen met deze dieren voerden onze
kleuters allerlei opdrachten uit zoals
touwtrekken, modderschminken en
bostaarten maken.

Op bezoek in zorgcentrum ‘Het Kimpenhof’
Elk jaar brengen de oudste kleuters een
bezoekje aan zorgcentrum
‘Het Kimpenhof’.
Met herfstblaadjes, kastanjes, prikkers
en draad werd een herfstkransje en een
spinnenweb geknutseld.
Zowel voor de bejaarden als voor onze
kleuters was het een heel gezellige
voormiddag.

Belevingsonderzoek ‘Kindvriendelijk Oudsbergen’
Op maandag 14 oktober werden de kleuters
van juf Kathleen en juf Claudia door de
dienst ‘Samenleven’ van de gemeente
Oudsbergen uitgenodigd om deel te nemen
aan een belevingswandeling.
Onder begeleiding van de juffen en de
coördinatoren van de gemeente werd er
gewandeld langs enkele specifieke
verkeerssituaties. Tijdens deze wandeling
werden de houding en de reacties van
de kleuters geobserveerd. Ook werd er
gepeild hoe onze kinderen de
verkeersinfrastructuur ervaren.
Samen met de gemeente willen we zoeken
hoe we de schoolomgeving kindvriendelijker
en veiliger kunnen maken.

Gevoelens en sociale vaardigheden in de kleuterschool
Zeggen wat je niet leuk
vindt, boos en ongelukkig
kunnen zijn zonder anderen
te kwetsen, goed
communiceren zijn
vaardigheden die je al op
jonge leeftijd kan leren.
Het spel ‘De babbelaars’
geeft kleuters meer inzicht in
hun eigen gevoelens en die
van anderen.
Bij de 4-jarige kleuters werd
er in die eerste weken al
flink ‘gebabbeld’

Honden aan de lijn

Voor de veiligheid van onze leerlingen willen we
vragen om honden zo veel mogelijk buiten het
schoolterrein te houden.
Het spreekt voor zich dat honden altijd kort gelijnd
zijn in de buurt van kinderen.

Onze schoolwerking
Schooltoeslag
Niettegenstaande onderwijs grotendeels gratis 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.
Het recht op een schooltoeslag, de vroegere studietoelage, is afhankelijk van je
gezinsinkomen. Je kind moet ook drie jaar zijn en voldoende dagen aanwezig zijn
geweest op school.
Kleuters die recht hebben op een toelage kunnen rekenen op een vast bedrag van
103,70 euro.
Voor meer informatie kan je terecht op de website www.groeipakket.be of op het
gratis nummer 1700.
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.
Met deze milieuvriendelijke actie ondersteunen wij dit BCG-project.
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. De oudste kleuters eten in
de eetzaal van de bovenbouw.
Lucienne Heijnix en Annelien Boonen houden toezicht bij de 2,5- en 3- jarige
kleuters. Gerda Paulussen en Marie-Louise Plas 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 schooltas
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, april en juni.
Verjaardagen in de kleuterschool
Op hun verjaardag krijgen onze kleuters een prachtige verjaardagshoed. De jarige is
die dag de centrale figuur en wordt op een speciale 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 in de auto.
Mogen we ook vragen niet op de voet- en fietspaden te parkeren.

Wordt verwacht …
 donderdag 7 november,
dinsdag 12 november en
donderdag 21 november

voorlezen grootouders

 donderdag 21 november

grootouderfeest

 maandag 2 december

Sinterklaas bezoekt onze school.

 woensdag 4 december

opendeur nieuwe kleuters

 woensdag 18 december

kerstspel in onze parochiekerk

 vrijdag 20 december

kleuterkerstconcert

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

De herfstvakantie duurt van
maandag 28 oktober 2019
tot en met zondag 3 november 2019
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