Tingeling
Vrije Kleuterschool Sint-Lambertus

Eerste schooldag
Woensdag 1 september mochten we alle kleuters terug
verwelkomen op onze school. Met het thema
‘We vliegen er samen in’ hadden de juffen en kleuters
alvast veel zin in het nieuwe schooljaar.
Met een lach en een traan beginnen we aan
een fantastisch jaar!

Nieuwe vriendjes
Met 18 vriendjes en vriendinnetjes stapten we op 1 september de
schoolpoort binnen. Ze hebben al heel veel geleerd de afgelopen twee
maanden en zijn het al goed gewoon in de klas. Na de herfstvakantie
komen er nog eens 5 vrienden bij! Welkom, lieve vriendjes!

Jaarthema: 'De kracht
van verbinden'
Als katholieke school hechten we veel belang aan
de christelijke identiteit. Dit is dan ook de eerste
pijler van ons opvoedingsproject. We willen een
school zijn voor alle kleuters, een school waar we
respect hebben voor elkaar en waar we
vriendschappen kunnen opbouwen. Op 16
september luisterden we naar mooie verhalen in
de viering. Het jaarthema ‘de kracht van
verbinden’ stond natuurlijk centraal. Met de hele
school knutselden we een mooie boom die de
verbondenheid tussen alle kleuters symboliseert.
E.H. pastoor Jan kwam onze boekentassen wijden.

Op bezoek in de tuin

De kinderen van juf Greet kregen een uitnodiging om de tuin van de grootouders van
Melita te bezoeken.
Te voet gingen ze op weg naar de boomgaard met daarin een kippenren, bijenkorven
en échte schapen. Wat spannend om er samen mee in de wei te lopen!
Ze zochten naar appels en nootjes onder de bomen en proefden van de zoete honing
die de bijtjes de voorbije zomer maakten.
Ondanks het natte weer was het een fijne uitstap.
Bedankt Moeke en Opa! De vriendjes van juf Greet hebben genoten!

Op
berenjacht

In de klas van juf Claudia gingen de
kleuters op berenjacht. Het verhaal werd
grondig ontleed en op verschillende
manieren nagespeeld. De hele klas werd
één grote zoektocht. Ze gingen ook
dieper in op de vragen die de kleuters
hadden: wat eten beren, waar slapen ze…
Natuurlijk konden berenboterhammen
hier niet ontbreken. Nadat iedere kleuter
zijn eigen berenboterham had gesmeerd,
konden ze lekker beginnen smullen. Bij
sommige kleuters veranderde hun
gezichtje zelf in een berensnoet maar…
het heeft gesmaakt!

Herfst in
het land

De kleuters van juf Chris weten
als geen ander dat de herfst in
het land is. Ze leerden over de
paddenstoelen en over de kevers
in het bos. In de herfst vallen de
blaadjes van de bomen en dat
hebben ze geweten.... alle
blaadjes bij elkaar borstelen... wat
een karwei, maar oh zo fijn!

Gezonde voeding

Bij de oudste kleuters werd er de afgelopen weken gewerkt rond gezonde voeding a.d.h.v. het
prentenboek 'Lekkerbek Violet'.
De voedingsdriehoek werd uitvoerig besproken . Het belang van een evenwichtig eetpatroon
met beweging als uitgangspunt kwam zeker aan bod . De kleuters mochten groenten en fruit
meebrengen. Er werd kennis gemaakt met verschillende soorten in- en uitheems fruit. Dit werd
gesorteerd, gesneden en geproefd.
Daarna waren de groenten aan de beurt en daar maakten ze lekkere groentesoep van.

Parapluutje...

Gewapend met paraplu en regenlaarzen trotseerden de 4-jarigen van juf Kathleen de regen. Ze
daagden de weergoden uit met de regendans en oefenden hun schrijfmotoriek met het tekenen
van een paraplu.

Schrijfmotoriek
Om een pen te hanteren moeten die vingertjes en pols van de kleuters fijne bewegingen kunnen
controleren. Dat moeten ze leren, van gemakkelijk naar moeilijk, van wasco naar vulpen en alles
er tussen in. Ze kunnen de vingerbewegingen ook leren beheersen door met klei te werken, te
scheuren, te knippen….In onze klassen werden reeds talrijke activiteiten aangeboden waar de
kinderen spelenderwijs de schrijfmotoriek oefenen zoals de schrijfdans van het ‘reuzenrad’, het
boetseren van een egeltje, het knippen van blaadjes, het leggen van mozaïekjes en strijkparels.

Dag van de sportclub
In de klas van juf An en juf Nathalie werd, samen met alle jongste kleuters, gesport tijdens de
dag van de sportclub. De kleuters mochten zich eerst uitleven op een bewegingsparcours,
waarna ze lekkere wafels gebakken en gesmuld hebben. Wat een plezier bij de 2,5- en 3jarigen!

Wordt verwacht..

Grappige uitspraken

1-7 november - herfstvakantie
11 november - Wapenstilstand
12 november - studiedag
(vrije dag voor de kleuters)
15-19 november - oudercontact
18 november - schoolfotograaf
29 november - Sint op school
8 december - opendeurdag
nieuwe kleuters
22 december - kerstviering
vrijdag 24 december om 11u55 einde schooldag
27/12-7/1 - kerstvakantie
13 januari - nieuwjaarsdrink

4-j. kleuter die juf Kathleen zoekt:
'Waar is de juf?' Een andere kleuter
antwoordt: 'Juf Kathleen is in de
dressing.' (dit moest de berging zijn
natuurlijk)
3-j. kleuter tegen juf Tine: 'Dag
burgemeester!'
4-j. kleuter wanneer ze naar het
theater gaat: 'Juf, wat gaan we
eigenlijk doen in het theaterkaffee?'
4-j. kleuter: 'Juf, spelen we nog eens
met de danswieltjes?' (hij bedoelde
tandwieltjes)
5-j. kleuter: 'Juf, moeten we ook het
flugelvestje aandoen?' (zij bedoelde
fluohesje)
4-j. kleuter: 'Juf, waar dient dat
dingetje aan die deur voor?'
Juf: 'Ah, dat is een scharnier,
daar kan het toiletdeurtje door
draaien.' Kleuter: 'Oh, ik dacht
dat dat een micro was om de
juf te roepen als je klaar bent!'

Nuttige informatie
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.
Je moet als ouder niets ondernemen om de schooltoeslag te ontvangen. Dit
gebeurt allemaal automatisch.
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. Ingezamelde dopjes mogen altijd meegebracht
worden naar school. Wij zorgen dat ze juist terecht komen.
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
We merken dat het afscheid nemen aan de schoolpoort heel vlot verloopt. Jullie
zetten jullie kleuter af bij de juf en houden het afscheid kort. Bedankt daarvoor want
zo is het voor de kleuters makkelijker en vloeien er minder traantjes.
Na de vakantie mogen jullie terug kiezen aan welke schoolpoort jullie kleuter wordt
afgezet. Mogen we wel vragen om honden buiten de schoolpoort te laten. Dit voor
de veiligheid van onze kleuters. Dankjewel!

Nuttige informatie
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 Lindsey
Vandervelpen houden toezicht bij de 2,5- en 3- jarige kleuters. Marie-Louise Plas en
Maria Mazzoni 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. 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 verjaardagskroon. 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!
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 fluohesje 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.

