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Editie Kleuterschool

Voorwoord
	
  
Beste ouders,
Elk jaar krijgen
jullie allerhande
informatie van de school. Via het
schoolreglement kunnen jullie kennis
maken met het reilen en zeilen van
onze school.
Gedurende het schooljaar zullen directie
en de leerkrachten tevens bijkomende
informatie
geven
over
allerlei
activiteiten.
Toch zijn er nog ouders die heel wat
vragen hebben, zoals ‘Mag ik komen
kijken als de Sint naar school komt? Of
‘Welke uitstapjes worden er elk jaar
voorzien?’, …
Met deze brochure willen wij jullie
bijkomende informatie bezorgen. Zowel
de activiteiten van de school als van de
ouderraad worden belicht.
Voor ouders met een kind in het 1ste
kleuterjaar of in het 1 ste leerjaar is dit
zeker een handig instrument, maar ook
voor de ouders waarvan het kind al
langer op school zit kan deze brochure
voor
aangename,
bijkomende
informatie zorgen.
Deze brochure wordt elk jaar bedeeld
bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Jullie kunnen natuurlijk altijd terecht bij
iemand
van
de
ouderraad
voor
opmerkingen of eventuele vragen.
Nog veel leesplezier.
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Ouderraad GV kleuter- en lagere school Sint Lambertus

FEESTEN
Sinterklaas (O)
De Sint komt traditioneel op 6 december.
Ook op school brengt de Goede Sint in de
week daarvoor een bezoekje. Hij maakt,
samen met enkele pieten, ieder jaar op een
originele manier zijn intrede. Ouders zijn
welkom om samen met de kinderen deze
intrede te komen bekijken. Daarna maakt
de Sint in de school graag even tijd voor al
die brave kindjes.

Kerstmis (O)
Rond deze periode wordt er in de klassen
rond kerst gewerkt. Er wordt geknutseld,
kerst verhaaltjes verteld en nog veel
meer…
Al de kleuters gaan in de laatste week voor
de kerstvakantie samen naar de kerk om
Kerst te beleven. De kleuters bereiden de
woensdag voor kerstmis samen met hun
juffen de kerstviering voor. Ouders en
grootouders zijn welkom om samen met
hun kleuter de viering te volgen.

Pasen (H)(€)
In de loop van de week voor de
paasvakantie komt de paashaas langs op
school. De kleuters gaan om 08u45 niets
vermoedend hun klas lokaaltje binnen tot
plots de bel door de gangen galmt. ‘DE
PAASHAAS’
De kleuters mogen naar buiten en zijn blij
verrast want de speelplaats ligt vol eieren.
De jongste kleuters mogen rapen op hun
eigen speelplaats. De oudste kleuters gaan
naar de speelplaats van de bovenbouw die
tot hun grote verbazing ook vol ligt.
Wanneer al de eitjes verzameld zijn, gaan
de kleuters terug naar hun eigen klasje.
Daar wacht hun nog een verrassing. Terwijl
zij buiten aan het rapen waren heeft de
paashaas chocomelk en broodjes naar hun
klasje gebracht.

Carnaval (H)(€)
Elk jaar werken de kleuters rond het thema
carnaval. Woensdagvoormiddag voor de
vakantie is er een carnavalstoet. Kleuters
mogen verkleed naar school komen en
vieren carnaval samen met hun juffen.

Schoolfeest (H)(O)
Het schoolfeest wordt 1 jaar georganiseerd
door de kleuterschool, het volgende jaar
door de lagere school en het jaar daarop is
er geen schoolfeest. Het schoolfeest vindt
plaats in het 3de trimester. Uiteraard is
iedereen welkom.

Restaurantweekend (H)(O)

Elk jaar opnieuw organiseert de ouderraad
een restaurantweekend in het najaar. Alle
ouders,
grootouders,
sympathisanten
worden uitgenodigd om, samen met hun
kinderen, een hapje te komen eten. Dit kan
zowel op zaterdagavond, zondagmiddag of
zondagavond. De winst van dit alles gaat
integraal terug naar de kinderen van de
school. Hiermee worden allerlei activiteiten
gefinancierd. De ouders worden hiervoor,
via
hun
kind,
steeds
persoonlijk
uitgenodigd.

Grootouderdag (€)(H)(O)
Jaarlijks
organiseert
de
school
een
grootouderdag. Dit is enkel en alleen voor
de grootouders. Dit is afwisselend 1 jaar in
de kleuterschool het andere jaar in de
lagere school. Na de eucharistieviering
mogen de grootouders een kijkje nemen in
de klassen, aansluitend krijgen zij een
kopje
koffie
aangeboden
door
de
ouderraad.

Bakje troost (O)
Op de eerste schooldag in september
kunnen alle ouders, na het afzetten van
hun kind(eren), een koffie en een gebakje
gaan nuttigen in het Troempeelke. Dit
wordt georganiseerd door Femma van
Opglabbeek en is volledig gratis.
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ALLERLEI
Afscheid 3de kleuterklas (H) (O)
Enkele weken voor het einde van het
schooljaar worden de kleuters van de 3de
kleuterklas in stoet van de kleuterschool
naar de lagere school begeleid. De kleuters
gaan naar de klas van het 1ste leerjaar en
maken daar kennis met hun nieuwe
meester of juf. Op dat ogenblik zijn de
klasjes voor het 1ste leer- jaar verdeeld.
Ouders mogen komen kijken naar de stoet.
Zeker de moeite. Dit gaat door na de
middagpauze (vanaf 13u05) Op het einde
van het schooljaar ‘De afsluiting van de
kleuterjaren van je kind’. Een kleine
receptie voor ouders en kleuters samen
met de leerkrachten, waarop elke kleuter
het kleu- terdiploma overhandigd krijgt.

Week van de fiets

In heel Vlaanderen wordt de tweede of
derde week van mei de week van de fiets
georgani-seerd. Ook onze school biedt
gedurende die week allerlei activiteiten aan
aan de kinderen die met fietsen, verkeer,
veiligheid, ... te maken hebben. Afhankelijk
van het leerjaar of de kleuterklas gaan de
kinderen naar de politie, naar een
fietsenwinkel, naar de brandweer, leggen
een fietsbehendigheidsparcours af, ...
Gedurende
deze
week
wordt
er
nadrukkelijk gevraagd aan de kinderen om
met de fiets of te voet naar school te
komen en om het fluovestje aan te hebben.
Hierdoor kunnen de kinderen dan iets
‘verdienen’ (een sticker, een stempel,
...kan elk jaar verschillend zijn).
Op vrijdagnamiddag wordt er , als heel de
organisatie het toelaat, een afsluitmoment
voorzien.

Sobere maaltijd
De kinderen kunnen, naar vrije keuze, een
sobere maaltijd eten op school. De sobere
maaltijd bestaat uit een broodje en een
glas water. Bovendien kan men een vrije
bijdrage geven, dat in de klas in een doosje
bewaard wordt. De school doneert de
opbrengst van deze actie volledig aan
broederlijk delen.

Schoolfotograaf
Jaarlijks wordt er een klasfoto en
individuele foto’s gemaakt. Broertjes en/of
zusjes mogen dan samen op de foto. De
ouders kunnen deze foto’s dan kopen.

Voorlezen grootouders
Voor alle kleuters tijdens de voorleesweek
tijdens het 1ste trimester.
Jaarlijks krijgen grootouders de kans om in
de klas van hun kleinkind boekjes voor te
lezen. De school zorgt voor boekjes en
bezorgt op voorhand de nodige info
hierover aan de ouders.

Boekentassenwijding (O)
2de donderdag van het schooljaar wordt er
een mis opgedragen aan de nieuwe start
van het schooljaar. Na de mis komt de
pastoor naar de speelplaats van de
onderbouw waar hij de boekentassen van
alle kinderen inwijdt.
Ouders mogen zowel naar de mis als naar
de boekentassen wijding komen kijken.
Dit is een organisatie van de parochie ism
de KVLV
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INFO
Individuele oudercontacten (O)
Tweede trimester
De ouders van alle kleuters worden
uitgenodigd voor een individueel gesprek
met de leerkracht. Het gesprek betreft het
gedrag en de ontwikkeling van je kleuter.
Derde trimester
Tijdens de laatste halve schooldag van het
schooljaar is er nog een gesprek met de
leerkracht mogelijk.

Info avonden (O)

(Voor al de kleuters tijdens het eerste
trimester)
Een avond waarop je als ouder info krijgt
van directie en de juf van je kleuter over
de werking van het komende jaar in het
klasje van je kind. Eerst is er een korte
inleiding in de grote groep, nadien volgt er
een uiteenzetting in het klasje door de juf
van je kleuter.

Open klasdagen

(Voor de kleuters van de 2de kleuterklas
tijdens het 2de trimester)
Ouders kunnen kennismaken met het
dagelijkse klasgebeuren. Je kan als ouders
even meegenieten in het klasje en zo je
kind en de juf aan het werk zien. Gevolgd
door de mogelijkheid om even na te
praten, in groep, met de juf en de andere
ouders bij een tasje koffie.

Ziekenhuisbezoek
De oudste kleuters brengen ieder
schooljaar een bezoek aan het ZOL Campus
Sint-Jan in Genk. Samen met hun knuffel
leren ze hoe het er in zo’n groot ziekenhuis
aan toe gaat. Als volwaardige verplegers en
verpleegsters keren ze terug naar school.

Sportdag
Elk jaar zijn er meerdere sportdagen
voorzien. i.s.m. (1) de sportdienst van
Opglabbeek, een sportdag in de sporthal,
(2) Stichting Vlaamse Schoolsport, voor de
4 + 5 jarigen, schaatsen te Hasselt en
Rollebolle sportdag.

Medisch toezicht

1ste en 2de kleuterklas:
Elke leerling moet verschillende keren op
onderzoek
bij
de
CLB-artsen
en
verpleegkundigen. Deze onderzoeken zijn
verplicht. In het gewoon onderwijs is dat
op vaste leerjaren.

UITSTAPJES
OUDERRAAD

Boerderijbezoek
De kleuters van de tweede kleuterklas
brengen ieder jaar een bezoek aan een
boerderij in Opglabbeek.

Contact

Schoolreizen (€)

U kan de ouderraad steeds bereiken op
info@or-opglabbeekcentrum.be

Ook onze kleuters gaan al op schoolreis. In
het 3de trimester beleven de kleuters een
onvergetelijke dag in een binnen- of buiten
speeltuin

Theater
Tweemaal per jaar gaan onze kleuters naar
het theater. Samen met de kleuterjuffen
gaan ze te voet naar zaal ‘den Ichter’ waar
ze van een mooie voorstelling genieten.
Voor iedere voorstelling vraagt de school
een bijdrage van 3,5 euro per kind van de
ouders. De gemeente Opglabbeek draagt
hier ook aan bij.

Herfstwandeling
In oktober tijdens ‘ de week van het bos ‘
organiseert de school een herfstwandeling
naar het bos. Samen met de juffen gaan ze
die dag het bos verkennen en beleven.

of via Facebook:
‘ouderraad Opglabbeek centrum’

Van 9 tot 4
Van 9 tot 4 is het infoblad van de
ouderraad. Dit verschijnt enkele keren per
jaar.

Ideeën
Heeft u leuke ideeën, kent u toffe adresjes
om met de kinderen tijdens de vakantie of
een vrije dag op uit te trekken, kent u
leerrijke sites of hebt u een leuk of ernstig
onderwerp voor een infoavond. Aarzel dan
niet. Stuur ons een e-mailtje of contacteer
ons via Facebook.

