INFOBROCHURE

Voor het eerst naar school –
Welkom in de onthaalklas!

Heilighart school Jette
Heilighartlaan 6
1090 Jette
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1. Is mijn kind klaar voor de kleuterschool?
Je twijfelt of dat je kind er klaar voor is? Kom gerust naar onze school en praat erover met de juf en/of
directie.
Wat kan je kind al?
 de jas en muts aandoen
 de schooltas terugvinden tussen andere schooltassen
 met andere kinderen spelen
 zeggen als het naar toilet moet gaan
 enkele uren zonder mama of papa
 begrijpen dat mama of papa straks terugkomt
 hele of halve dagen wakker blijven
Kan je kind al enkele activiteiten van dit lijstje?
Dat is een signaal dat je peuter er klaar is voor de school.

2. Wanneer mag mijn kind naar de kleuterschool?
Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Let op, je mag niet zomaar een
dag kiezen. Er zijn 7 instapmomenten op een jaar.
-

De eerste schooldag na de zomervakantie
De eerste schooldag na de herfstvakantie
De eerste schooldag na de kerstvakantie
De eerste schooldag van februari
De eerste schooldag na de krokusvakantie
De eerste schooldag na de paasvakantie
De eerste schooldag na Hemelvaartsdag
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Een week voor de instapdata word je uitgenodigd via een mail voor een eerste kennismaking tussen
de ouder, peuter en de juf, dit noemen wij het wenmoment.
Op de eerste 3 schooldagen mag je je kind afzetten in de klas om 08u25 bij de juf. Voor het belsignaal
om 08u35, wordt er verwacht dat de ouder de klas al heeft verlaten. De daaropvolgende 3 dagen staat
de juf op de speelplaats vanaf 8u25 om de nieuwe peuters op te vangen. Na deze 6 dagen, is het de
bedoeling dat je peuter het alleen kan. Er staan steeds andere juffen op de speelplaats om een handje
aan te geven. Bij het belsignaal komen de klasjuffen alle peuters ophalen om naar de klas te gaan.

3. Mijn kind wordt pas 2,5 jaar na de laatste instapdatum, wat nu?
Indien jouw peuter pas 2,5 jaar wordt na juni maar wel nog 3 jaar wordt in het huidige jaar dan kan
jouw peuter starten in september. Wij hebben ervoor gekozen om ook deze kindjes eerst in de
onthaalklas te laten starten. Zo krijgen ook zij de kans om in een kleine groep met extra veel aandacht
voor het eerst naar school te gaan. Zo kunnen ze al de basis leren.
In januari zullen deze kleuters overstappen naar de eerste kleuterklas om zo bij hun leeftijdsgenoten
in de klas te zitten.
Deze overstap wordt sterk begeleid door de juffen van K0 en de juffen van K1. Dit houdt in dat de
kleuters op regelmatige basis kennis maken met hun nieuwe juf en klasgenoten. Zo zullen ze mee een
onthaal volgen, mee gaan spelen, … . Ook worden de ouders en kinderen in december uitgenodigd om
kennis te maken met de nieuwe juf en haar klaswerking.
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Deze regel is ook van toepassing wanneer jouw kind wel kon starten in de onthaalklas tijdens de laatste
instap van vorig schooljaar maar dit niet gebeurd is door omstandigheden. Dus ook dan start jouw kind
eerst in de onthaalklas. En gaat hij/zij over naar de 1ste kleuterklas na de kerstvakantie.
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4. Vaak gestelde vragen
Mijn kind heeft bijzondere noden (allergie, epilepsie, een leer- of ontwikkelingsprobleem, …). Kan mijn
kind naar een gewone kleuterschool?
Dat kan zeker, bespreek dit zeker met de juf en de directie voor het instapmoment.
Mijn kind is niet zindelijk. Wat nu?
Kinderen moeten niet volledig zindelijk zijn wanneer ze naar de klas komen. Dit is een
leerproces voor zowel ouder als kind. Daarom vragen wij u er zoveel mogelijk mee bezig te zijn
voordat het kind naar school gaat. Wij raden aan om uw kind al kennis te laten maken met een
toilet en om thuis zoveel mogelijk gebruik te maken van het toiletje en niet van luiers.
Omwille van tijdsgebrek vragen wij om enkel pull ups te gebruiken indien nodig. U moet
begrijpen dat wij niet in staat zijn om pampers regelmatig te verschonen, waardoor wij dus
aanraden om de kindjes zo zindelijk mogelijk te maken. Dit is aangenamer zowel voor het kind
als voor de algehele klas en juf.
Mijn kind is ziek. Wat nu? Thuisblijven of naar school?
Wanneer je kleuter licht verkouden is, hoef je hem/haar niet thuis te houden. Heeft hij/zij
koorts? Dan blijft hij/zij thuis tot hij genezen is. Zo niet, maakt hij/zij de klasgenoten toch maar
ziek en voelt hij/zij zich ellendig op school. Indien uw kind terug naar school komt maar hij/zij
moet medicatie nemen, kan dit. Maar, dit kan enkel indien de dokter hier een attest voor
opstelt. Zonder een briefje van de dokter, mogen we niets van medicatie/zalf toedienen aan
de kinderen.
Heb je een doktersattest nodig?
Dat is niet nodig, maar gelieve wel de school te verwittigen via de website:
www.heilighartjette.be
Klik op de website op volgend logo:

Vervolgens kom je terecht op een formulier dat je dient in te vullen.
Is de kleuterschool verplicht?
Neen, de kleuterschool is niet verplicht. Maar je kind leert er veel. Kleuters leren samen spelen,
ruzie oplossen en zelfstandig werken. Ze leren ook hun bewegingen controleren en pikken veel
nieuwe woorden op. Vanaf 6 jaar hebben kinderen leerplicht, dan moeten ze verplicht naar
school.
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5. Wie zijn de juffen van onze klas
Je peuter zit in de onthaalklas K0A of K0B bij juf Ellen, juf
Marlies en juf Sandra.
Jules is onze klaspop. Hij speelt de hele dag met ons mee in de
klas. Hij helpt ons nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

Juf Tessa is onze turnjuf. Zij komt de peuters twee keer per week
halen om samen te gaan turnen in de turnzaal of op de
speelplaats. Zo oefenen en leren de peuters grootmotorische
vaardigheden zoals: springen, fietsen, rollen, evenwicht, … .

6. Hoe bereid ik mijn kind voor?
Naar school gaan is een grote stap. Hieronder volgen enkele tips om de overgang wat makkelijker te
laten verlopen.
Leer je kind al …







de muts opzetten
de jas/broek uit- en aantrekken
eigen spulletjes herkennen
met andere kinderen spelen
afscheid nemen
zeggen wanneer het naar het toilet moet
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zelfstandig eten
oefen met het openen en sluiten van de schooltas.

Vertel ook regelmatig over de kleuterschool, maar niet te veel. Doe alsof het de normaalste zaak van
de wereld is. Maak duidelijk dat mama of papa straks terugkomt.

7. Hoe neem ik afscheid van mijn kind?









Hou je sterk, ontspan en wees vriendelijk
Laat zien dat je de leerkracht vertrouwt
Hou het afscheid kort, stel het niet uit
Loop samen naar de rij, zet samen de schooltas op zijn plaats en geef een zoen
Vertel duidelijk dat jij (oma of …) je kind komt ophalen
Zeg je kind op voorhand duidelijk dat het blijft eten op school, naar de naschoolse opvang gaat,
…
Wees op tijd zodat het afscheid rustig verloopt en je kind niets mist van het ochtendritueel.
Doe thuis zo gewoon mogelijk over naar school gaan. Alle kinderen gaan naar school, je bent
zelf ook geweest. Zeg ‘je mag naar school gaan’ en niet ‘je moet naar school gaan’.

Naar school gaan is een grote verandering voor je kind. Misschien huilt je kind vaak, is het sneller moe,
plast het weer in bed… Dat is normaal. Meestal zijn die problemen na enkele weken over.
Laat je kind regelmatig naar school gaan. Dan hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan
het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.
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8. Wat moet je kind meenemen naar school?
Wanneer nieuwe kleuters voor het eerst naar school komen, vragen we om het volgende mee te
brengen:





Familiefoto
Natte doekjes
Doos zakdoeken
Reserve kledij (onderbroek, hemdje, kousen, broek, T-shirt, trui) met naam ingeschreven

De schooltas
Kies voor een schooltas die je kind zelf kan openen en sluiten, stevige draagriemen heeft en zonder
wieltjes. Je peuter leert hier op school om zelf zijn/haar schooltas te maken: zelf zijn/haar spullen erin
en eruit te halen. Om dit proces te helpen, kies je best voor een grote schooltas waar alles gemakkelijk
in past.
Wat moet er elke dag in de schooltas?






Heen- en weermapje. Dit krijg je van de juf (A5 formaat)
Boterhammendoos + broodzak (meer info hierover volgt nog)
Drinkbus
Doosje met fruit
Eventueel een koekje voor in de opvang

Minder goed



Kleine schooltas, past niet alles in
Rits is moeilijk te openen doordat er een
‘flap’ over de rits ligt

Goed:



Grote schooltas
Rits die gemakkelijk open gaat

Drinkbus
Op onze school schenken we graag aandacht aan gezonde voeding. Daarom drinken de kinderen op
onze school enkel water.
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Kies voor een drinkbus, geen plastieken wegwerpbare fles.
Kies voor een stevige drinkbus, vraag gerust raad aan de leerkracht. Zij kan je helpen bij het
kiezen van een drinkbus die duurzaam is.
Kies voor een sportdop. Zodat, wanneer de fles valt, niet al het water op de grond valt. Dat is
tijd dat de leerkracht moet poetsen i.p.v. leuke activiteiten te doen met de peuters.

Minder goed:
 Dop sluit moeilijk
 Open dop, alles loopt eruit wanneer de
fles valt

Minder goed:
 Deze drinkbus is erg populair maar gaat
snel kapot

Goed:
 Gemakkelijk te openen en te sluiten
 Loopt niet uit
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Goed:
 Zeer stevig
 Loopt niet uit

Fruit
We eten iedere dag fruit. Het fruit wordt thuis gesneden en in
een doosje gestopt. Ook mandarijntjes worden thuis gepeld en
in een doosje gestopt. Enkel een banaan mag zo meegegeven
worden. Schrijf op het fruitdoosje de naam van jouw kind.
Op woensdag krijgt je peuter een stuk fruit van de school, dus
je hoeft dit zelf niet mee te geven.

9. Wat leert je kind in de onthaalklas
In de hoekjes van de klas leert je kind:









eigen fantasie uiten
fantasie gebruiken
speelgoed uithalen en opbergen
zonder ouder of juf spelen
samen spelen met anderen
ontdekken wat het leuk vindt
opdrachten begrijpen en uitvoeren
...

In de kring leert je kind:






naar anderen luisteren en naar verhalen luisteren
zelf iets vertellen
de beurt afwachten
nieuwe woorden oefenen en gebruiken
...

Tijdens de hele dag leert je kind:



afspraken naleven
hulp vragen
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...

10. Slapen in de klas
Omdat we merken dat naar school gaan ontzettend zwaar is voor de peuters, kunnen de peuters slapen
of rusten in de klas tijdens de middagpauze.
Na het eten om 12.35 uur worden er doorheen de hele klas bedden gezet met een dekentje van de
school. Om 13.30 uur wordt er een zacht muziekje opgezet waardoor de peuters weer wakker worden
om opnieuw te spelen in de klas.
Indien je als ouders graag wil dat jouw peuter slaapt tijdens de middagpauze kan je dit zeker aan de
leerkracht laten weten.
Enkele afspraken hieromtrent:









Breng (indien nodig) een tut en/of knuffel mee dat in de klas mag blijven. Elke dag terug mee
naar huis nemen, is niet haalbaar dus niet mogelijk.
Trek je peuter gemakkelijke kledij aan
Gemakkelijke schoenen (geen veters)
Gemakkelijke broek
o Geen broekkousen
o Geen salopette
Train je kind thuis om 60 min. zonder luier te slapen door hem telkens voor het dutje naar het
toilet te laten gaan
Breng iedere maandag 4 luiers (pull up, geen plakkers) mee indien jouw kind nog niet droog is
tijdens het slapen. Schrijf hier de naam van jouw kind op.
Wanneer je kind warme maaltijden neemt ’s middags kan het niet slapen. De kleutertjes
komen pas rond 13.00 uur terug van de warme refter en dan nog slapen is praktisch niet
mogelijk.

Indien deze regels en afspraken niet worden nageleefd, zal jouw kind niet kunnen slapen in de klas en
zal hij/zij mee op speelplaats gaan spelen. Als je het niet nodig vindt om jouw kind te laten slapen of
jouw kind erg druk is en hierdoor andere kinderen wakker houdt, zal hij of zij ook klaargemaakt worden
om mee te gaan spelen op de speelplaats.

11. Verjaardag vieren in de klas
De verjaardag van jullie kind laten we niet zomaar voorbijgaan. De juf geeft op voorhand een briefje
mee of stuurt een mail met de vraag of jullie al dan niet op de voorziene dag de verjaardag van je
peuter in de klas willen vieren.
De jarige staat de hele dag in de kijker: we zingen samen verjaardagsliedjes, blazen samen ballonnen
op, maken een mooie kroon, de jarige mag op de verjaardagsstoel zitten, …
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We vieren de verjaardag met de twee klassen samen. We zetten de deur tussen de twee klassen
open zodat de peuters in elk hoekje een verjaardagsactiviteit kunnen doen. Bv: verjaardagskroon
knutselen, zandtaartjes maken, …
De jarige mag ook iets meebrengen op te trakteren.
Onze voorkeur gaat naar:





Nic-nacjes
Madeleinekoeken
Droge koekjes/cakejes
Popcorn

We eten de traktatie in de namiddag.

12. Jules gaat logeren
Jules, onze klaspop, heeft een grote betekenis voor de kindjes. Hij is
een echt maatje voor hen. De kleuters kunnen voor hem (leren)
zorgen, hem geheimen vertellen, verdriet met hem delen (Jules kan
immers heel goed troosten), helpen bepaalde problemen te
overwinnen en nog veel meer. Hij speelt in ons klasje dan ook een
belangrijke rol.
Jules mag elk weekend met een andere kleuter mee naar huis om er
het hele weekend te spelen. De kindjes kunnen heel wat leuke
dingen doen met Jules zoals knuffelen, spelen, liedjes zingen, hem
“wassen”, aankleden, eten geven, ... Kortom, goed voor hem
zorgen. Op maandag komt Jules echter altijd terug naar school! In
het logeerboekje mogen jullie graag de belevenissen vertellen en,
wat zeker leuk is, enkele foto’s of tekening bij kleven.
Geschreven en afgebeelde ervaringen van het afgelopen weekend worden in de kring voorgelezen en
bekeken. De kinderen komen op die manier persoonlijk in beeld en er is even aandacht voor de wereld
van thuis, die voor kinderen o zo belangrijk is! Alle kindjes van de klas luisteren
aandachtig, want Jules is een beetje van hen allemaal. En als het weer weekend is, dan wordt er
opnieuw een ander kindje erg blij gemaakt!
Alvast bedankt voor jullie gastvrijheid, want Jules komt graag bij iedereen logeren!
Hopelijk beleven jullie een fijne tijd samen! Wanneer Jules bij jullie thuis komt logeren kan je lezen in
het prikbordje.

13. De werkzak
Voor elke vakantie, krijgt je kind de werkzak mee naar huis. Hierin zitten al de werkjes die je kind de
afgelopen weken in de klas heeft gemaakt. Je maakt deze zak thuis leeg. De tekeningen en werkjes
blijven thuis, maar de werkzak wordt de dag nadien terug mee naar school gegeven.
Aan de werkzak hangt nog een kaartje om jullie hieraan te herinneren.
12
Heilig-Hart school Jette

14. De broodzak
Wanneer jullie peuters starten op onze school kunnen jullie aangeven of jullie peuter boterhammen
zal eten of dat jullie liever een warme maaltijd aankopen voor jullie peuter.
Indien jullie peuter boterhammen eet, krijgen jullie een broodzak. Dit is een katoenen zak waar de
boterhammendoos ingestoken wordt. Deze zorgt ervoor dat er nooit boterhammen op de grond
vallen. In de broodzak stop je enkel de boterhammendoos. Dus GEEN fruitdoos of drinkbus.
De broodzak zal aangerekend worden op de schoolfactuur.
Inschrijven voor de warme maaltijd kan via een briefje dat je mee krijgt. Het menu kan je raadplegen
op de website van de school.

15. Nieuwsbrief, terugblikje, heen-en -weermapje, oudercontact
Op vrijdag krijgen jullie via mail een algemene nieuwsbrief van de directie en twee wekelijks een
terugblikje van de klasleerkracht.
In het terugblikje kan je lezen wat we de afgelopen twee weken gedaan hebben in de klas. Met steeds
enkele foto’s.
Graag vragen wij om het heen-en-weermapje dagelijks te bekijken en eventueel briefjes eruit te halen.
Bij een berichtje: gelieve een paraaf te zetten, zodat we weten dat je alles gelezen hebt. In het mapje
steekt een fiche. Hierop mag je gerust iets neerpennen. Dit kan zowel een mededeling als een vraag
zijn. De mapjes worden elke dag nagekeken en beantwoord.
Spreek gerust de juffen ’s ochtends of na school aan op de speelplaats indien je met een vraag zit. Ook
via mail zijn de leerkrachten bereikbaar.
Op het oudercontact: dit is een belangrijk moment waar je samen met de juf je kind bespreekt. Wat
zie je thuis? Wat ziet de juf in de klas? Hoe is je kind tussen de klasgenootjes?
Spreek je geen Nederlands? Neem dan een vriend of familielid mee die voor jou kan vertalen. Deze
moet wel ouder zijn dan 18 jaar.

16. Schooluren
Maandag:

8.40 – 12.15 en 13.35 – 15.15 uur

Dinsdag:

8.40 – 12.15 en 13.35 – 15.15 uur

Woensdag:

8.40 – 12.15 uur

Donderdag:

8.40 – 12.15 en 13.35 – 15.15 uur

Vrijdag:

8.40 – 12.15 en 13.35 – 15.15 uur

Alle info over de voor- en naschoolse opvang vind je in de schoolbrochure.
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17. Website
Onze school heeft een website waarop je ook steeds informatie kan terugvinden zoals de nieuwsbrief,
de schoolbrochure, het menu van de warme refter, foto’s van de klas, …. Ga zeker eens een kijkje
nemen op www.heilighartjette.be.

18. Contactgegevens school
Heilig-Hartschool Jette
Heilig-Hartlaan 6
1090 Jette
Tel: 02/479.62.42
E-mail: directie@heilighartjette.be
Website: www.heilighartjette.be

Wenmoment + instap

Op dinsdag voor het instapmoment staat er een wenmoment gepland. Indien je kind start na een
schoolvakantie, gaat dit wenmoment door op dinsdag voor de schoolvakantie. Hiervoor krijg je op
tijd een uitnodiging van onze directie.

Op de eerste schooldag, mag je samen met je kind naar de klas komen.
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