BASISSCHOOL SINT-JOZEF
Veldstraat 168
8500 Kortrijk
056/22 66 39
e-mail : sint.jozef@kbkscholen.be
Website: www.basisschoolst-jozef.be

Infoboekje: Welkom in de peuter-K1 klas!!

Dag mama en papa,
Binnenkort is het zo ver,
Je kleine spruit gaat voor het eerst naar school.
De juffen en alle vriendjes kijken er al naar uit.
Je bent van harte welkom.
Tot binnenkort en een dikke knuffel van Jules en Anna.

Peuter - 1ste kleuterklassen
Dit zijn de kleuterjuffen van de peuter - 1ste kleuterklassen.
Met veel warmte en liefde maken we van de klas een echte thuis!

PK1a: Juf Nancy
nancy.pollet@kbkscholen.be

PK1b: Juf Julie
julie.rysman@kbkscholen.be

PK1c: Juf Fleur
fleur.verougstraete@kbkscholen.be

Als er vragen of opmerkingen zijn, laat dit dan gerust weten. Je ziet de juffen elke dag, maar
je kan als dit niet lukt ook naar de juffen mailen.

De zorgjuf/kinderverzorgster Ann

Ann Corselis helpt ons in de klas en met de verzorgende taken.

Onze klaspoppen Anna & Jules
Weet je wie wij zijn?
Wij zijn Anna en Jules. We zijn 2 jaar, net zoals jij.
Samen doen we veel leuke dingen in de klas.

Het ondersteunende team
Mevr. Els en Mevr. Marieke de directie

Juf Nele de brugfiguur

Juf Justine de zorgcoördinator

Op tijd in de klas, dat maakt de juffen blij!

MAANDAG
8.20
Zachte landing

DINSDAG
8.20
Zachte landing

WOENSDAG
8.20
Zachte landing

DONDERDAG
8.20
Zachte landing

VRIJDAG
8.20
Zachte landing

08.30u

08.30u

08.30u

08.30u

08.30u

11.45u
13.10u

11.45u
13.10u

11.45u

11.45u
13.10u

11.45u
13.10u

16.00u

16.00u

16.00u

15.00u

Vrijdag:

eindigt de school om 15.00u.

Opvang
Iedere morgen van maandag tot vrijdag van 7.00u tot 8.00u
Ma - di - do: 16.00u tot 18.00u
Vr: 15.00u tot 17.30u

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

07.00u – 08.00u

07.00u – 08.00u

07.00u – 08.00u

07.00u – 08.00u

07.00u – 08.00u

16.00u – 18.00u

16.00u – 18.00u

16.00u – 18.00u

15.00u – 17.30u

De prijs voor de opvang is: 1,00 euro per begonnen half uur.
Indien kinderen te laat afgehaald worden, rekenen we een vergoeding aan van 2 euro per begonnen
kwartier. (Ook op woensdagmiddag na 12.00 u.)

Afspraken.
Je mag je kind naar de klas brengen om 8:20.
We nemen afscheid aan de deur van de klas. Hou het afscheid kort.
Zo zal je kind de overgang vlugger gewoon worden.
Dag mama, dag papa, ga nu maar vlug.
Voor je ’t weet zie je me hier terug.
We werken elke dag met een heen- en weer mapje, lees de berichtjes! Haal ze uit. Geel
invulblad invullen.
Jullie peuter/kleuter krijgt van de school een fluojas.
’s Morgens hebben we de fluojas aan om naar school te komen.
’s Avonds doen we de fluojas opnieuw aan om naar huis te gaan.
Op donderdag krijgen jullie de belangrijke brieven mee
in het heen- en weermapje.
Lees de brieven, vul de antwoordstrookjes in en geef ze vrijdag terug mee.
Vrijdag = Fruitdag.
Op vrijdag brengt je kind van thuis fruit of groenten in stukjes en in een doosje
mee naar klas.

Wat zit er in mijn boekentas?
Het heen en weer mapje
Boterhammen voor wie op school eet

1X: 1 pak vochtige doekjes en 1 doos zakdoeken

Niet meebrengen!
Koekjes, snoep en zoete drank (coca cola, limonade, fruitsap), speelgoed

Ik draag geen luier meer? Joepie ik kan naar school!
Om de klaswerking goed te laten voorlopen vragen wij dat de peuters
zindelijk naar school komen.
Rond de leeftijd van 2 jaar, bij de inschrijving krijgt u de groene doos.
Doos niet ontvangen? Vraag ze aan Fleur.
Daarin kan je de zindelijkheidsposter en beloningsstickers vinden.
Aan de hand van die poster en onderstaand stappenplan zal het
lukken om je peuter zindelijk te maken. Samen met je peuter kijken
naar de video op https://www.supersim.be/media/potje is ook al een stap vooruit.
OP HET POTJE
Stappen:
• Kies vaste momenten, ongeveer om de 2 uur.
• Vraag regelmatig of je kind op het potje moet
• Geef je kind voldoende tijd om te plassen (5 min)
• Start de training pas als er geen belangrijke momenten aankomen
(vb.: verhuis, verjaardag, sinterklaas, …)
• Handjes wassen na het plassen

Voorbereiding:
• Het potje heeft een vaste plaats in huis
• Maak het gezellig met een tekening of boekjes
• Vertel waarvoor het potje dient
• Blijf er bij en doe samen iets leuk
Beloning:
• Geef een compliment/beloning als er iets in het potje ligt
• Als er niets in het potje ligt is dat geen probleem
• Een ongelukje? Niet boos worden, dat kan gebeuren
Wist je dat:
• Meer of minder water drinken geen effect heeft op de zindelijkheidstraining
• 3 opeenvolgende dagen ’s morgens een schone luier? Dan kan je die weglaten.
• Een ongelukje ’s nachts? Geen paniek, tot de leeftijd van 7 jaar is bedplassen normaal.
! start zindelijkheidstraining = volledige STOP luiers (overdag) is...ook thuis en in de auto...

Indien je peuter nog niet zindelijk is, vragen we om
de eerste 2 weken voldoende luiers mee te brengen MAAR werken we samen met jullie de
zindelijkheidstraining verder af. We laten je peuter in de klas rondlopen in zijn/haar onderbroekje,
sponsen broekje en op kousen.

Reservekledij meebrengen
3 tal! Slipjes, broekjes en kousen.
GEEN BODY WEL broek (sponsen), onderbroek (slips) en kousen.

Naam op alle kledij vermelden.
Op reservekledij
Op de jas
Op de muts
Op de sjaal en handschoenen
Op het fruitdoosje en het deksel
Indien er toch iets verloren gaat kom dan eens kijken bij de verloren voorwerpen. Deze kunt u vinden
aan de poort van de Groeningelaan.

Een dag in onze peuterklas
8.20u

De bel gaat. Kom samen met je kind naar de klas.
Doen zelf je jas uit en leggen het heen en weer

+- 9.00u

Tijd om samen in de kring te zitten.

9.20u

Tijd om te spelen.
We kunnen met de juf en de andere peuters schilderen.

9.40u

Tijd voor een koekje of stuk fruit.

9.45u –

Buiten spelen!

10.00u
10.10u

We spelen nog wat verder.

11.00u

Tijd om op te ruimen.

11.20u

Etenstijd of tijd om naar huis te gaan

11.45u –

Middagpauze

13.10u

13.10u

Samen met de juf gaan we naar de klas.

We gaan samen naar het toilet.
+- 13.30u

Samen in de kring.

13.40u

We spelen in de hoekjes.

14.25u

Tijd voor een koekje of stuk fruit

14.30 –

Speeltijd!

14.45u
14.55u

Naar de klas.
We gaan samen plassen en daarna opruimen.

+-15.30u

Samen in de kring, Anna gaat slapen.

15.40u

We maken ons klaar om naar huis te gaan.
Tot morgen lieve kindjes!

16.00u

De school is uit, tijd om naar huis te gaan!
Tijd om vragen te stellen aan de juf.

Elke week
Elke week is er een nieuw thema.
Anna, Jules en de juf hebben dan allerlei leuke spullen mee.

Turnen met juf Julie en Juf Valerie op maandag- en donderdagnamiddag.

We dragen dan gemakkelijke kledij, zo gaat het sporten veel beter!

Schoolkosten
De maximumfactuur: voor elk kind is VERPLICHT
K1-K3: € 45,00 /kind/schooljaar
Peuters = enkel gemaakte kosten voor schoolactiviteiten. (Elke maand 4.5 €)

Koekjes tussendoor
De kleuters krijgen 1 à 2 koeken op maandag, dinsdag en donderdag. Daarvoor komt 0,75 euro per
week op de factuur. Wie geen koek wenst voor zijn kind, moet dit doorgeven aan het secretariaat.
Op woensdag doet onze school terug mee aan het vlaams project
rond schoolfruit genaamd Tutti Frutti.
Hiervoor krijgt uw kind iedere woensdag een stuk fruit.

Middagmaal
Indien het kan, raden we aan om de jongste kleuters over de middag naar huis te laten gaan. Lukt dit
niet dan kan je kind kiezen voor een maaltijd op school. Je kan kiezen voor een lunchpakket (zelf
meebrengen) of een warme maaltijd. Graag maandelijks aanduiden op het dienstenblad. Er kunnen
geen dagelijkse aanpassingen gebeuren.

OF

Lunch:
Zonder soep
Met soep

€ 1,80€
€ 2,55€

Warme maaltijd: € 4.30

Kijken in onze klas?
Jullie zijn waarschijnlijk reuze-nieuwsgierig naar de belevenissen van jullie peuter op school.
Je kan even kijken op onze schoolsite: http://www.basisschoolst-jozef.be
en bekijk ook SJTEEVEE op youtube.
We hopen jullie op deze manier te boeien met foto’s, uit onze klas!

Lieve groetjes

