INFOBROCHURE
Kleuterschool GO! Het Sprongetje
Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar
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Een woordje vooraf…
Beste ouder
Wat gaat het snel! Vooraleer je het goed en wel beseft start er (alweer) een nieuwe
fase in het leven van je kleine zoon of dochter … en dus ook een nieuwe fase voor jou!
Je kleintje wordt kleuter en mag voor het eerst naar school. Een belangrijk moment...
Wij zijn in elk geval heel blij dat we jullie kleuter in onze school mogen verwelkomen!
Maar hoe overleef je als ouder deze GROTE stap? Wij geven je alvast enkele tips!
Heb je daarna nog vragen of wenst u graag bijkomende inlichtingen, aarzel dan niet om
ons te contacteren. We hopen samen op een vlotte start voor iedereen!

Contactgegevens
Directie
Linde Verstappen

Secretariaat
Sabrina Ghislain

E-mail
directie@desprongmaaseik.be

E-mail
secretariaat@desprongmaaseik.be

Telefoon
089/56.04.82
Het kantoor van de directie en het secretariaat, zijn terug te vinden in het
hoofdgebouw van de basisschool te:
Burg. Philipslaan78 - 3680 Maaseik.

Schooluren
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
-

08u45 – 09u35 Onthaal
09u35 – 10u25
10u25 – 10u40 Pauze
10u40 – 11u30
11u30 – 12u20
12u20 – 13u20 Middagpauze
13u20 – 14u10
14u10 – 15u00

Woensdag
-

08u45 – 09u35
09u35 – 10u25
10u25 – 10u40 Pauze
10u40 – 11u30
11u30 – 12u20

Ochtend- en avondtoezicht
-

Ochtendtoezicht
aanvang om 08u15

-

Avondtoezicht
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 15u20 en ‘s woensdags tot 12u40

Kinderen die niet afgehaald werden, worden door de toezichthoudende leerkracht
tot bij de directie of het secretariaat gebracht.
Leerlingen die voor het ochtend- of na het avondtoezicht op school aanwezig zijn, staan
niet onder toezicht en zijn bijgevolg ook niet verzekerd bij een ongeval. Ouders zijn op
dat moment verantwoordelijk voor hun kind bij eventuele ongevallen en/of schade.

Kinderopvang
Onze school werkt samen met Robbedoes voor de voor- en naschoolse kinderopvang.
De leerlingen worden ‘s morgens met onze schoolbus van het hoofdgebouw naar de
wijkschool gebracht en ’s avonds aan het hoofdgebouw opgehaald door de begeleiders
van Robbedoes. Om gebruik te maken van deze dienstverlening moet het kind wel op
voorhand ingeschreven worden bij Robbedoes.
Hieronder vindt u de contactgegevens van de kinderopvang:
Robbedoes
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
Tel.: 089/56.05.67
robbedoes@maaseik.be

Leerkrachten
1e kleuterklas
Juf Daphne
Lichamelijke opvoeding

juf Stefanie
Meester Patrick

juf Patricia

Omkadering
Zorg
Kinderverzorgster
Busbegeleiding

Juf Micha & juf Katrien
Juf Christel
Mevr. Valerie Waeijen

Voor het eerst naar school…
De eerste schooldag breekt aan… dat is altijd een beetje een spannende dag voor kleuters
en ouders. En ook al had je grote verwachtingen… misschien doet je oogappel niets anders
dan huilen. En dat is echt niet erg!
Verdriet bij het afscheid is perfect normaal, zeker de eerste dagen. Deze kleuters komen
immers terecht in een totaal onbekende wereld.
Een vreemde omgeving, vreemde kinderen, een vreemde juf of meester.
Bovendien moet deze kleuter ook nog leren dat mama/papa altijd terugkomt en hem/haar
niet in de steek laat. Deze kleuters kunnen bijgevolg de eerste schooldagen boos of koppig
reageren. Je kind heeft tijd nodig om dit alles te verwerken en om zich aan te passen.

De voorbereiding begint thuis
Zeg tegen je kleuter dat hij/zij naar school gaat om met andere kinderen te spelen en dat er
een juf/meester is die voor hem/haar zorgt en die allerlei leuke dingen doet, zoals spelen,
verhaaltjes vertellen, zingen, dansen, schilderen…

Afscheid
Een belangrijke stap is ook de manier van afscheid nemen. Een kind mag huilen. Dat is heel
normaal. Word niet boos en probeer ook zelf niet te huilen, hierdoor raakt je kleuter in de
war. Het beste is om een klein ritueel op te bouwen.
Als je op school aankomt met je kleuter, plaats dan samen met je kleuter de schooltas op de
voorziene plek, breng je kleuter dan naar de juf, geef een knuffel en een kus, zeg tot straks
en ga dan onmiddellijk door. Misschien gaat je kleuter na enkele dagen al direct spelen en
dat is natuurlijk prima.
Vanaf 08u15 is er altijd een juf in de overdekte speelzaal. (Voor dit uur kan je kind
eventueel naar de voorschoolse opvang gaan).
Als je graag nog even praat met de juf of je wilt iets vragen, doe dat dan eerst, voor je
afscheid neemt van je kind.
Soms is het een goed idee om te starten met halve dagen, zeker de eerste weken. Probeer
in te schatten of uw kindje wel een hele dag kan wakker blijven of toch nog rust nodig heeft
in de namiddag. Bespreek dit met de leerkracht.
Zorg ook dat je kind iedere dag naar school komt. Zo krijgt je kind ook sneller de kans om te
wennen en zich thuis te voelen.

Wat leert je kind op school?
Het allerbelangrijkste is dat uw kind zich goed voelt in de klas. Een kind dat zicht niet goed
voelt, zal ook niet leren. Het welbevinden van uw kind is onze prioriteit. We moeten het
kind ook de tijd geven om te wennen aan de nieuwe omgeving, aan de klasgenootjes en de
leerkracht Bij de ene kleuter gaat dit snel, bij de andere duurt dit iets langer. De kleuter
moet zich veilig voelen, zich op zijn/haar gemak voelen in de klas.
De bedoeling van de eerste dagen, weken en maanden in de klas is dat uw kleuter héél veel
speelt! Ze leren vooral samen te spelen met andere kleuters, ze leren rekening houden met
andere kleuters en ze leren hoe het is om in groep samen te zijn. Je kind leert door te
spelen. De kleuterklas is opgedeeld in verschillende hoeken, elk met een ander doel. Zo heb
je de poppenhoek, de bouwhoek, de leeshoek, de autohoek…
De kleuters mogen gedurende een lange tijd van de dag vrij spelen in die hoeken.
Vervolgens biedt de juf ook andere activiteiten aan zoals schilderen, stempelen, kleuren,
een gezelschapsspel spelen, samen bouwen, samen puzzelen, kleien… Daarnaast doet de
leerkracht ook klassikale activiteiten met de hele klas, zoals een kringgesprekje, een verhaal
vertellen, een liedje aanleren, samen dansen… Jouw kind krijgt ook bewegingslessen in de
overdekte speelzaal van onze school. Deze lessen worden gegeven door meester Patrick.
Voor deze bewegingslessen heeft je kleuter niets extra nodig. Er worden bij de kleuters ook
nog geen turnpantoffels gebruikt.

Hoe je kleuter voorbereiden?
-

-

Ga samen met je kind eens op bezoek in de kleuterklas (= kennismakingsdagen)
Benadruk dat je kind al groot is en nu naar school kan gaan.
Ga samen een schooltas kopen. Kies eventueel een tas met een opvallend kleurtje,
zo kan je kind deze tas gemakkelijk terugvinden tussen de andere tassen.
Kies een schooltas die je kind zelf kan open- en dichtdoen.
Werk samen aan zindelijkheidstraining. Oefen met uw kind om zijn/haar broekje
omhoog en omlaag te doen.
Vertel regelmatig over de school en doe dit enthousiast.
Laat je kind wennen aan spelen in een andere situatie zonder mama, papa of een
andere vertrouwde persoon. Dat kan door hem/haar even bij vrienden of familie te
laten, zo kan je kind ervaren dat je altijd terugkomt.
Oefen samen op een speelse manier om de jas aan te doen.
Oefen samen met je kind om zijn/haar schooltas open of dicht te doen.
Laat je kleuter een doosje en een drinkfles in de schooltas steken, laat je kind
drinken uit de drinkfles, laat je kind het doosje open en dicht doen.
Maak eventueel een aftelkalender tot aan de eerste schooldag

Wanneer is je kind schoolrijp?
Een pasklaar antwoord is er niet. Er zijn enkele criteria waar je rekening mee kan houden:
- Je kind kan een langere tijd zonder de aanwezigheid van de ouders
- Je kind heeft een basis aan zelfredzaamheid. De schooltas open en dicht doen,
de drinkfles in de schooltas steken en uit de schooltas halen, de jas aan en uit te doen…
- Je kind is bezig met zindelijkheidstraining.
- Je kind kan zelfstandig eten en drinken. Het kan opruimen na spelen en kleine klusjes
doen.
- Je kind kan zich verstaanbaar maken. Hij/zij kan de eigen naam uitspreken. Kan primaire
behoeften uiten (warm, koud, honger, dorst, naar toilet gaan…)
- Je kind begrijpt eenvoudige opdrachten.
- Je kind is sociaal vaardig. Hij/zij is in staat om met andere kleuters te spelen of contact
te leggen.
- Je kind geraakt bij drukte of bij agressief (kleuter)gedrag niet in paniek.

Zindelijkheid
Niet alle kinderen zijn op hetzelfde moment zindelijk. Zindelijk worden is een
ontwikkelingsproces dat bij elk kind anders verloopt.
Kleuters die naar school gaan, moeten echter mee naar het toilet kunnen gaan.
Zindelijkheidstraining is iets voor thuis en de verantwoordelijkheid ligt hier bij de ouders.
Soms kunnen kleuters een terugval hebben of soms lukt het ook nog niet helemaal perfect.
Dit wordt dan met de leerkracht besproken en er wordt dan samen bekeken hoe dit wordt
aangepakt.
Ouders van niet-zindelijke kleuters moeten beseffen dat er door de rompslomp van
pampers/luiers, heel veel kostbare tijd verloren gaat die bedoeld is voor boeiende, leerrijke
activiteiten. Daarnaast moet de leerkracht ook de klasgroep telkens alleen laten om een
kind te verschonen. Dat willen we zo veel mogelijk vermijden.
Ouders kunnen daarom beslissen om hun kind iets later te laten instappen tot het wel
zindelijk is en thuis verder intens te trainen.
Als uw kind ingeschreven is, hoeft het dan wel niet te wachten tot de volgende instapdag,
maar mag het elke dag starten. Zo kan u op het gepaste moment beslissen om uw kleuter te
laten instappen in de klas.
Beslist u toch dat uw niet-zindelijke kleuter naar school komt, doe uw kind dan een pamper
aan en geef reserve pampers (geen pamperbroekjes) mee in de schooltas.
Kleuters die niet perfect zindelijk zijn, komen steeds halve dagen naar school.

Wat zit er in de boekentas?
-

-

-

Een brooddoos met boterhammetjes (zowel voor tijdens de speeltijd als voor tijdens
de middagpauze)
Een herbruikbare drinkfles met water, melk of fruitsap
Een stuk fruit voor het fruitmoment in de namiddag
Een zakdoek of papieren zakdoekjes
Een fopspeen (tutje) of knuffel
(= indien uw kind daar behoefte aan heeft)
Belangrijk:
Bezorg ons ook reservekleding voor mogelijke “ongelukjes”
Indien uw kind nog niet zindelijk is bezorg ons dan 1 pak luiers voorzien van naam +
1 pak vochtige doekjes.
De juf knoopt een kaartje aan de boekentas met het kenteken van het kind.
Dit is hetzelfde kenteken als aan zijn/haar kapstokje, tekeningenbakje… .
Draag hier zorg voor, want zo weten ook stagiaires en andere helpende handen welke
spullen van uw kind zijn.
Indien uw kind met de bus mee moet, hang dan ook steeds het buskaartje aan de
boekentas. Dit kaartje dient voor ons als controle.
Geen buskaartje aan de boekentas = niet mee met de bus.

Praktische tips
-

-

Schrijf overal de naam van je kind op: drinkfles, brooddoos, jas, muts, sjaal…
Doe je kleuter steeds gemakkelijke kleding aan, zodat ze deze ook zelf makkelijk
kunnen aan en uit doen.
Probeer uw kind ook steeds tijdig af te halen op school. Het is prettig voor uw kind als
iemand hem/haar staat op te wachten. Het is voor de leerkracht niet makkelijk om
aan een kleuter uit te leggen waarom mama/papa te laat is, terwijl alle andere kindjes
al opgehaald werden. Voorkom dit onnodig verdriet.
Zieke kleuters breng je best niet naar school. Zeker als ze koorts hebben (= 38°C),
moeten overgeven of diarree hebben. Zo steken ze andere kinderen niet aan.

Openklasdagen
Voor elke instapdatum wordt er in de wijkschool een kennismaking-dag georganiseerd.
U kan dan tussen 10u00 en 12u00, met uw kind eens een kijkje komen nemen in de klas.
Dit is een ideale gelegenheid voor u en uw kind om de juf te leren kennen. Verder geeft het
uw kind de gelegenheid om al eens kennis te maken met zijn toekomstige klasgenootjes en
kinderen kunnen dan ook al eens de klas verkennen.
Openklasdagen:
(Tijdens de coronacrisis zijn er enkel online kennismakingsdagen)

Inschrijvingen
Alle inschrijvingen dienen door de ouders, voogd of
opvoedingsverantwoordelijke te gebeuren. Bij de inschrijving dient
een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit en de
geboortedatum van het kind bevestigt (ISI+-kaart, Kids-ID,
geboortebewijs…). Inschrijven kan alleen op afspraak.
Tijdens het schooljaar:
U kan een afspraak vastleggen tijdens de schooluren, tussen 9u en 12u00 of tussen 13u30 en
15u30.
Tijdens de zomervakantie:
U kan een afspraak vastleggen op werkdagen, tussen 1 en 5 juli of tussen 16 en 31 augustus,
en dit tussen 10u00 en 12u00 of tussen 13u00 en 15u00.

Middageten
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school onder toezicht
een eigen lunchpakket nuttigen.

Snoep & fruit
In het kader van ons gezondheidsbeleid is het elke dag fruitdag op school. De leerlingen
worden dan aangemoedigd om een stuk fruit mee te nemen naar de school als
tussendoortje. Snoep is niet toegelaten op onze school.

Drinken
Op onze school zijn frisdranken niet toegelaten.
De leerlingen mogen alleen water, melk of fruitsap meenemen en dit in een
herbruikbare drinkfles/beker.

Schoolbus
Er is enkel busvervoer tussen de 2 vestigingsplaatsen.
nl. van de wijkschool naar het hoofdgebouw en omgekeerd.
Voor meer info over de prijzen, kunt u terecht op het secretariaat.
Indien uw kind met de bus mee moet, hang dan ook steeds het buskaartje aan de boekentas.
Dit kaartje dient voor ons als controle.
Geen buskaartje aan de boekentas = niet mee met de bus.

Meer informatie
Kan u terugvinden in ons schoolreglement, dat terug te vinden is op onze website:
www.desprongmaaseik.be (home → schoolreglement) Ook kan u via de website onze
nieuwsbrieven raadplegen Zo blijft u steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Uiteraard kan u ook steeds een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.
Dit kan telefonisch via het nummer: 089/56.04.82 of door een e-mail te sturen naar:
secretariaat@desprongmaaseik.be

