Voor het eerst
naar de
kleuterschool

1.

Welkom
EEN NIEUWE JUF

VOOR J U
Welkom in de eerste kleuterklas!
Je zal merken dat er van deze jonge kinderen al veel
wordt verwacht.
Toch willen we sterk benadrukken dat het heel
belangrijk is dat uw kindje zich goed voelt in de klas.
Dat het zich thuis voelt!
Tenslotte brengt het hier toch een groot deel van de dag door.
Daarom proberen wij te werken in een sfeer van geborgenheid
en rust.

2.

L E S

De eerste schooldag

Geef je kleuter een tasje mee met een eenvoudige sluiting, die het
zelf kan open maken. In dit tasje zitten best een zakdoekje, een
droge koek of wat fruit in stukjes.
Geef je kind gerust zijn lievelingsknuffel mee. Bij de moeilijke
momenten zal die zeker van pas komen.
Later wordt die thuisgelaten, als deze "troost" niet meer nodig is.

Trek gemakkelijke kledij aan, zodat er niet teveel hulp nodig is bij
het aan- en uitkleden en opdat "ongelukjes" zoveel mogelijk
vermeden kunnen worden.
In de winter zijn wanten beter dan handschoenen met vingers.
Aan een touw door de mouwen bevestigd, gaan ze niet verloren.

Noteer de naam op alles wat de kleuter meebrengt: tas, jas,
knuffel ...
Voor de juf is het immers haast onmogelijk alles uit elkaar te houden.
Afscheid nemen moet kort en hartelijk zijn!
Probeer ervoor te zorgen om niet zichtbaar te
blijven door het raam of aan het hek.
Zo maakt U het afscheid minder moeilijk voor
je kind en voor jezelf!
Wees tijdig op school !
Voor je kindje is het aangenaam om de dag samen met de
juf en de andere kleutertjes te starten, omdat hier vaste
rituelen heel wat structuur bieden.
Probeer de eerste dagen echt tijdig op school te zijn om je kind af te
halen: beter 5 minuten te vroeg dan één minuut te laat.
Die minuut kan voor je kind een drama zijn, want alle mama's zijn er
en “mijn” mama niet!
De eerste schooldagen kunnen voor het kind erg vermoeiend zijn
(alles is nieuw en er is de drukte van veel kinderen).
Zorg er dus voor dat je kleuter genoeg kan slapen om te bekomen van
alle ervaringen.
De eerste weken zijn halve schooldagen soms echt genoeg!

Als het kan, probeer je kind na de
middag wat tot rust te laten komen,
alhoewel we best begrijpen dat dit
niet voor iedereen mogelijk is.

Andere tips:
Na een vermoeiende schooldag kan je kleuter thuis
extra druk zijn, eventueel veel wenen, terug beginnen
bedplassen of meer aandacht vragen.
Probeer daarvoor begrip en geduld op te brengen.
In het begin vertellen kleuters meestal weinig of niets over wat ze
op school deden. Dat is normaal. Dring er dus niet teveel op aan.
Geef de werkjes die je kind van school meebrengt
een plaats in huis. Toon je blij om de werkjes, ook al
zie je enkel "krabbels". Voor je kind is het een
prestatie. Je zal merken dat de tekeningen steeds
anders worden en op een dag tekent het mooie,
herkenbare figuren! Spreek met je kind over het
werkje, over de kleuren, hoe het gemaakt werd.
Gooi het nooit zomaar weg. Dit zou de kleuter zeker
niet aanzetten tot veel "werken" !
Sommige kinderen gaan de eerste dagen erg enthousiast naar
school, zelfs zonder huilen! Na enkele dagen willen ze niet meer,
huilen ze ... (Ze beseffen plots: een lange dag zonder mama.)
Probeer hen toch vriendelijk maar kordaat te brengen.
Ook de zogezegd "flinke" kleuters moeten kans en tijd hebben om
te wennen aan deze nieuwe situatie.
Bij problemen of vragen kan je altijd voor of na de schooluren
terecht bij de juf of (ook tijdens de uren) bij de directeur.
Ook in het heen- en weerschriftje kan je een bericht of een vraag
schrijven.
We hopen dat je kind met veel plezier naar onze school zal komen!!

3.

Zelfredzaamheid

Wat houdt dit in?
De kleuters worden gestimuleerd om te komen tot
zelfstandigheid.
Het kind leert “zijn plan trekken”. Uiteraard is dit een
leerproces, maar … oefening baart kunst!
Enkele voorbeelden:
jas aan– en uittrekken; jas aan de kapstok ophangen of halen,
boekentas openen en sluiten, handen wassen, zelf eten of drinken,
zelfstandig kiezen, spelen, en opruimen, zelf naar het toilet gaan,...

4.

Zindelijkheid en toiletbezoek

Wij gaan er van uit dat de kleuters zindelijk
zijn als ze naar school komen!
De juffen hebben als verzorgende taak om het
toiletgebruik van de kinderen op te volgen; NIET
om hen “proper” te maken. Dit is een taak die de
ouders toekomt!
Omdat de kinderen nood hebben aan een voortgezette training,
wordt op vaste tijdstippen naar het toilet gegaan.
Een ongelukje is echter snel gebeurd!
Daarom voorziet de school zelf in reservekledij.
Graag krijgen we deze kleertjes proper gewassen terug!
5.

Kinderverzorgster

Enkele uren per week komt de kinderverzorgster meehelpen in de
eerste kleuterklas. Zij ondersteunt de juf door: kindjes op te
vangen, te helpen bij aan– en uitkleden, toiletbezoek, begeleiden van
een activiteit, handen wassen en toezicht bij het middagmaal.

6.

Kleutergym

2 lestijden per week gaan de kleuters naar de turnzaal. Ze hoeven
nog geen turnkledij of –pantoffels te dragen!
Al spelend leren ze hier bewegen.
In de periode mei/juni worden de ouders uitgenodigd om een les
ouder-peutergym mee te maken.

7.

Structuur en afspraken

Dit is zeer belangrijk in de klas; maar probeer ook thuis grenzen te
stellen. Laat duidelijk horen en zien dat storend gedrag afgekeurd
wordt. Reageer hier steeds consequent op!
Op tijd en stond probleemgedrag bestraffen is aangewezen.
Doe dit steeds onmiddellijk en geef een milde straf. Treed tijdig op!
Soms tracht een kind aandacht te trekken door storend gedrag te
vertonen.
Als dit echter licht storend gedrag is, is het beter dit te negeren.
Belangrijker is echter om positief gedrag steeds te belonen; dit
heeft meer effect! Begrijp het woordje belonen echter niet
verkeerd !!! Een schouderklopje, een bravo, …
8.

Tenslotte… Goede afspraken maken goede vrienden!

Probeer tijdig op school te zijn, liefst in de rij bij het belteken.
Zorg voor een lusje in de jas, zodat je kind die vlot aan de kapstok
leert hangen.
Er wordt niet gesnoept op school!
Iedere woensdag is het fruitdag!
Geef het fruit geschild en in stukjes mee in een doos.

Geef geen speelgoed van thuis mee.
Bij afwezigheid van enkele dagen is het goed de school te verwittigen.
Een boekentas die de kleuter zelf kan openen en sluiten is handig.
Boterhammen zitten in een brooddoos waarop de naam en de klas
vermeld staat.
Stuur je kind niet ziek naar school !
Medicijnen meegeven naar school is niet gepast!
ZIEKE KINDEREN HOREN NIET OP SCHOOL !
Foto’s en andere info over de school vind je terug op:
www.deweg-wijzer.be

Wij hopen dat deze brochure mag bijdragen
tot een fijne samenwerking
tussen onze school en jullie gezin.

Wij verbinden ons
ZORG
te dragen
voor alle kinderen
die ons worden toevertrouwd !

