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 De klasdag begint om 8u50, op woensdag om 8u35. 
Vijftien minuten vooraf is de kleuterleidster aanwezig om uw kleuter op te vangen op de speelplaats.

 Je kan aan de kusjeslijn kort afscheid nemen van je kleuter. We eindigen om 15u35, op woensdag om 12u10.
Gelieve uw kleuter tijdig naar school te brengen.

Uw kleuter brengt altijd een schooltas mee naar school. 
Kies een tas met een sluiting die je kleuter zelf open en dicht kan doen. 

We gebruiken een zak om materialen mee te nemen van school naar huis. 
Zoek er één die herkenbaar is voor uw kleuter en die we steeds op school kunnen bewaren.

Noteer duidelijk "Heen en weer" met de naam van uw kleuter op de zak. 
Noteer op alle spullen van uw kleuter duidelijk zijn/haar naam. 

Op de jassen, potjes, drinkbus en brooddoos.

Kleuters kunnen flesje water/melk of kraantjeswater drinken.
Zowel tijdens de voormiddag als tijdens de middag.
Je meldt aan de juf wat je kleuter wenst te drinken. 

De juf registreert wat je kind drinkt. Hiervan ontvang je een factuur.
Prijzen voor drank zijn: 0.35 euro voor een flesje water of melk. Kraantjes water is gratis.

Kleuters die in school blijven eten betalen per middagbeurt 0.15 euro remgeld.
Het 3de kind betaald geen remgeld.

Er mag een drinkbus met plat water in de boekentas. De drinkbus moet goed afsluitbaar zijn en 
de kleuters moeten ze zelf open en dicht kunnen doen.

Uw kleuter brengt geen speelgoed, knuffels, paraplu's,... mee naar school.
Enkel op vraag van de kleuterleidster en wanneer het in thema past.

Is het mogelijk de sleutelhanger van de kinderclub aan de boekentas van uw kleuter te hangen
wanneer uw kleuter naar de kinderclub moet?



Om de zelfredzaamheid te stimuleren hou je best rekening met 
gemakkelijke kleding die uw kleuter bv. zelf op en af kan doen (broek).
Voorzie in de jas van uw kleuter een lus, waarmee hij zijn jas zelf aan 

de kapstok kan hangen.
 Gelieve in de sjaals/wanten/mutsen de naam van uw kleuter te noteren. 

De wanten vastmaken in de jas met een koord.
 

De kleuters brengen twee tussendoortjes mee naar school: 
eentje voor de voormiddag en eentje voor de namiddag.

Het kan een koekje of een stukje fruit zijn. Gelieve geen chocolade, koeken met chocolade en 
sinaasappelen mee te brengen naar school. 

Woensdag is het gezonde dag. Dan brengen alle kinderen fruit/groenten/noten mee naar school.
Om de afvalberg te beperken, geen papiertjes mee geven. Wel steken we het fruit/koek/groenten/noten in 

een doosje met de naam van uw kleuter erop.

De verjaardagen van uw kleuter gaat niet ongemerkt voorbij. 
We vieren je kleuter tijdens een verjaardagsritueel. 

De jarige mag vrijblijvend aan de klas een cadeau bv. een prentenboek,.. schenken .
De juf heeft ook een verjaardagsmand waaruit u kan komen kiezen. Spreek af met de juf.

We vragen om de kostprijs te beperken van max. 15 euro.
Kaartjes voor verjaardagsfeestjes worden niet op school doorgegeven.



Onze kleuters hebben de mogelijkheid om in de namiddag nog een dutje te doen.
Zo zorgen we voor een geleidelijke overgang tussen thuis en school.
Tussen 12u15 en 13u30 kunnen ze een beetje rusten in de slaapklas.
Als ze wakker zijn, kunnen ze terug deelnemen aan het klasgebeuren.

Meenemen: Twee fopspenen (naamteken), luiers (graag 15 met plakkers), vochtige doekjes,
 een knuffel die op school mag blijven.

Zorgen jullie ook voor schoenen die gemakkelijk aan en uit gaan a.u.b?
Heeft je kind een bepaald slaapritueel? Meld dit gerust aan de klasjuf zodat 

wij hier rekening mee kunnen houden.
Na het slapen hangt de juf een volle maan aan de boekentas wanneer je kind goed heeft geslapen.

Een halve maan als het enkel gerust heeft. Zo blijven jullie ook op de hoogte.

Zieke kleuters horen niet thuis op school. Ze voelen zich niet lekker en kunnen niet meespelen.
Laat ze thuis, tot ze terug opgeknapt zijn en er fris tegenaan kunnen gaan.

Medicatie kan niet op school worden toegediend.
Indien u dit toch wenst, gelieve het daarvoor bestemde formulier te gebruiken, 

ingevuld door de huisarts.

Mocht u nog vragen hebben, dan kan u zich steeds tot één van de juffen wenden.
Alvast veel dank voor uw medewerking.

De juffen van de Kasteeldreef.


