Infobrief kleuter - september 2019
Beste ouders en lieve kinderen
Bijna zit de grote vakantie erop en onze kleuterleidsters wachten nu al vol spanning op onze allerkleinsten.
Voor sommigen onder hen is het de eerste kennismaking met de school. Dit creatief en talentvol schooljaar staat
volledig in het teken van ’t Ros Beiaard doet zijn ronde (en het UNESCO Werelderfgoed).
We heten iedereen van harte welkom op onze basisschool Atheneum Dendermonde en ontvangen alle kinderen
op een warm onthaal!
Op maandag 2 september verwachten we u samen met uw kindje voor een gezellig ontbijt en een algemeen
infomoment over de werking in onze vestiging.
Ik wil u nu al graag bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wil dan ook graag – samen met u en
het voltallig schoolteam – op weg gaan om uw kleuter zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden.
Het allerbelangrijkste is dat uw kindje graag komt, zich goed en veilig voelt … in de klas, bij de juf, op de speelplaats
en tussen zijn vriendjes. Alle moeilijkheden, groot en klein, willen wij samen met u oplossen.
Ook kleuters hebben nood aan vaste gewoonten en structuur. Mogen we dan ook vragen om vanaf de eerste
schooldag de afspraken te respecteren.
Maak het afscheid niet moeilijk voor uzelf, voor uw kleuter noch voor de juf en breng uw kindje op de
kleuterspeelplaats en niet naar de klas zelf. Van daaruit kunnen ze samen rustig naar de klas gaan.
In onze vestiging Keur hebben wij – gedragen vanuit ons KEUR-team juf An en juf Linsy - een eigen visie ontwikkeld
gebaseerd op de 5 kernwaarden - innovatie en creatie, wereldburger, leerplezier, eigenaarschap, respect.
Gekaderd binnen het pedagogisch project van het GO, willen wij onze kleuters een zo rijk mogelijke ervaring
aanbieden om zo tot een zo volledig mogelijke ontplooiing van zichzelf te komen.
Concreet houdt dit o.a. in dat op de eerste schooldag onze jongste kleuters, de Julekes, een meter of een peter
krijgen, zo hebben ze een extra hulplijn binnen de school en krijgen onze oudste kleuters, de Uiltjes, meer
verantwoordelijkheid.
Onze kleuters worden nog dichter betrokken bij het keuzeproces in de klas. Door middel van roefelweken laten we
de kleuters zelf kiezen waarrond ze gedurende een bepaalde periode willen experimenteren, exploreren, werken en
leren, kortom… ervaringen opdoen.
Ook u als ouder wordt hierbij betrokken, elk belangstellingsthema wordt afgesloten met een toonmoment waarop u
van harte welkom bent.
We willen onze kleuters ook hun plaats in de wereld laten vinden, doorheen het jaar zal er aandacht zijn voor een
aantal ‘werelddagen’, zo verruimen de kleuters hun wereldbeeld. Ook de buurt rond de school willen we maximaal
benutten, we laten de kleuters zo veel mogelijk met de ‘echte wereld’ in contact komen.

Hebt u nog vragen? Contacteer ons.
Allen, leerkrachten, ouders en natuurlijk onze kinderen, wens ik een heel fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur GO! Basisschool Atheneum Dendermonde
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Hieronder volgen nog een aantal praktische mededelingen:

-

De eerste schooldag brengt uw kleuter een gezond tussendoortje en een drankje (water of melk) en een lunchpakket
mee.

-

Omdat we graag de afvalberg zo klein mogelijk willen houden, vinden we het fijn dat elk kind het
tussendoortje in een herbruikbaar koekendoosje (wel naamtekenen) meebrengt (geen koekjes in
verpakking!).

-

Verjaardagen: als een kindje op onze school verjaart, worden ze in de klas altijd gevierd. We
vragen geen traktaties of individuele geschenkjes mee te brengen en dit in het kader van het
gezondheidsbeleid. Ze worden terug meegegeven naar huis en dus niet uitgedeeld.
Veel ouders kiezen reeds vrijblijvend voor een alternatief. Een jarig kind kan bij zijn verjaardag
een leesboek schenken aan de klas. Dit boek blijft in de klas en wordt aan de klasbib. toegevoegd.
Het kind mag zijn naam, het jaar en een wens schrijven in het boek (lager) of een tekening maken
(kleuter). Het boek kan u zelf aankopen, een suggestie aan de juf vragen of een boekenbon geven.

-

Drank – en plasbeleid: onze kinderen mogen voldoende water drinken (zie ook drank – en plasbeleid). We
vragen wel uitdrukkelijk om in de kleuterklassen enkel water of melk (geen chocomelk) mee te brengen.
Een goede drinkbus is een mooi alternatief voor blik of glas (wat niet toegelaten op de school).
Allerlei soorten fris-, energie- en sportdranken zijn verboden.

-

Fruit op school: wij vragen elke voormiddag een stukje fruit te voorzien, ‘s namiddags mag een koek (geen
chocolade!). We blijven ook zelf fruit promoten, daarom stappen wij vanaf oktober 2019 – voor 20 weken –
opnieuw in in het project Tutti Frutti.

-

Het schoolreglement, de infobrochure en de activiteitenkalender 2019 - 2020 zijn reeds te lezen op de
website van de school en kan u lezen in bijlage.

-

De eerste briefwisseling ontvangt uw kind op maandag 2 september van de klasleerkracht.

-

De voor – en naschoolse opvang start meteen op maandag 2 september en gaat door in de IBO op dezelfde
campus.

-

Facturatie maximumfactuur: deze wordt in 3 schijven opgehaald (werkwijze: zie ook informatiebrochure op
de website en schoolreglement). Gelieve wel stipt de voorschotten te betalen. De eindafrekening gebeurt
op het einde van het schooljaar. Het tegoed wordt teruggestort, het eventueel tekort wordt gefactureerd.
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