Welkom!
Beste ouders
Jou peuter ma
innenkort
oor de eerste keer naar s hool...
Een rote stap!
Deze ro hure is een eerste
kennismakin met onze s hool.
Nellie en Cezar nemen je mee op
to ht door onze s hool.

Waarom naar de kleuterschool?
Ons hoo ddoel: zi h oed en eili
oelen op s hool.
Via allerlei a ti iteiten orden kinderen
e eleid en uit edaa d tijdens de
ers hillende ases an hun ont ikkelin .
Hun er arin s ereld ordt uit e reid.
Door spel met de andere kinderen
oe enen ze hun so iale aardi heden en
ont ikkelen ze hun taal aardi heid.

Aanbod

KLOOSTERSTRAAT
Op GILKO Kloosterstraat zor en RESPECT oor
elkaar en DIVERSITEIT oor een rede
ont ikkelin an onze kinderen.
We stre en naar onder ijs op maat oor
iedereen. Hier leren e in een rotere roep
samen le en, leren en samen spelen.
Er orden telkens parallelklassen
eor aniseerd ana de peuters tot en met het
de leerjaar. Vana de t eede raad maken e
de om inatie an jaarklassen en raadsklassen
naar elan de onder ijsnoden an de leerlin en.

BERGWEGEL
Op de esti in Ber e el staat het roene
karakter entraal. Er is aanda ht oor
DUURZAAMHEID en RESPECT oor de natuur.
We or aniseren er telkens raadsklassen. Dat il
ze en dat kleuterklassen o leerjaren in
dezel de klas zitten. Op die manier kunnen e
klassen inri hten.
Er is ruimte oor samen erkin en proje t erk.
LEMBERGE
Voor onze s hool in Lem er e zijn het
FAMILIALE KARAKTER en de
KLEINSCHALIGHEID kenmerkend. Hier
or aniseren e raadsklassen, net zoals in de
Ber e el.
Op deze a delin zitten iets minder dan
kinderen. De mooie nieu ou , die oorzien is
an alle hedendaa s om ort, zor t oor een
aan ename settin .

Wanneer mag mijn kind naar school?
De lee tijd an jullie zoon o do hter moet
minimum jaar en maanden zijn. Vana de
eerst ol ende instapdatum ma je peuter
naar s hool komen.

Instapdata s hooljaar
oensda
septem er
maanda
no em er na her st akantie
maanda
januari na kerst akantie
dinsda
e ruari
maanda
maart na krokus akantie
dinsda
april na paas akantie
maanda
mei na Hemel aartsda

Aanmelden/inschrijven
Aanmelden kan ia de
meldjeaan. ent. e

e site

Dit kan pas ana epaalde tijdstippen. Meer
in o kunnen jullie teru inden op onze
e site
. ilko. e

Een goede voorbereiding
Enkele tips om je peuter oor te ereiden
op de stap naar s hool:
Vriendjes thuis uitnodi en om te spelen.
E en komen kijken aan de s hoolpoort,
speelplaats...
Vertellen o er het s hool aan.
Stru tuur ren en in het uur an
opstaan en aan slapen.
Voorzie reeds een s hooltas met
e entueel een lie elin s oor erp an
thuis, papieren zakdoekjes,
reser ekledij en een her ruik are
drink les en rooddoos.

Op het potje...
Voor een lotte klas erkin is het elan rijk
dat je peuter zindelijk is. Je peuter is dan in
staat een si naal te e en als hij/zij moet
plassen.
Lukt de zindelijkheidstrainin niet kan het
enselijk zijn de s hoolinstap at uit te stellen
o te starten met hal e da en.
Op s hool ordt op aste momenten een
toilet ezoek eor aniseerd. Uiteraard is er
e rip oor een on elukje.

Een dagje op school

Voormidda
u : onthaal
Krin moment: In de krin
orden alle
kinderen onthaald, orden nieu sjes erteld
en o erlopen e de kalenders.
Groeps erkin : de kinderen orden in kleine
roepjes eprikkeld en uit edaa d.
Hoekenspel: de ju o meester aat de
kleuters uitda en en ondersteunen.
Ta elmoment: hapje en drankje.
Speeltijd
Verderzetten roeps erkin : Naar elan
de lee tijd kan een roepje lan er o korter
aan de sla .
Klassikaal moment: De oormidda
ordt
a esloten met een klassikaal moment in de
krin :een liedje o ers, een erhaal...

Namidda
Hoekenspel
Ta elmoment: hapje en drankje
Speeltijd
Opruimen: e leren alles zél opruimen en
sluiten de da a met een erhaal,
e e in sspelletje...
A s heid: e nemen a s heid an de ju ,
de riendjes en Nellie en Cezar.

Slapen op school

Met de slaapklas ieden e in de
Kloosterstraat de instappers een
knu elza hte start aan onder e eleidin
an de kinder erzor ster. Ook in de a delin
Ber e el kunnen er een drietal peuters
slapen.
Eerst eten de kindjes samen, daarna aan ze
een midda dutje doen. Elke peuter hee t zijn
ei en edje. Indien je peuter no een pamper
draa t raa pampers met strips tijdens
het slapen, zor je hier als ouder zel oor.
Voorzie ook een knu el en opspeen indien
nodi

Eten op school
De kinderen kunnen 's midda s een arme
maaltijd eten, soep drinken o hun ei en
lun hpakket mee ren en.
Op oensda is het ruitda , al stimuleren
e om da elijks ruit mee te e en met jullie
peuter.
Gezonde oedin en een ezond eetpatroon
is er
elan rijk. Als ouder epalen e WAT
en WANNEER. De peuters epalen HOEVEEL.
We zor en oor een aan ename s eer aan
ta el en leren oede ta elmanieren.

Praktisch
O htendop an
Vana u
Ber e el:
Tussen u
Tussen u
Vana u
Tussen u

:
in Kloosterstraat en
en u
en u

aankomen:
aankomen:

ent
ent

in Lem er e:
en u
aankomen:

ent

Lestijden:
u - u
/ u - u
oensda : u - u
rijda : einde s hoolda

u

Lun h:
arme maaltijd: soep + hoo dmaaltijd
, euro kleuter
,
euro la er s hoolkind
o soep oterhammen : ,
ent
o drankje/ ater oterhammen

Je kan per maand door e en anneer je
peuter arm, soep o oterhammen lij t
eten. De errekenin
e eurt dan ia de
maandelijkse a tuur.
oensda namidda : op an op s hool
tot u . Vana
u:
ent . Kinderen
die lan er lij en, orden op ehaald
rond u door de us an de Vlerkop an .
Fa turatie ordt door hen erzor d. De
ouders halen de kinderen daar ter plaatse
op. Ins hrij en op oorhand is nodi . Meer
in o:
. lerkop an . e
Studie: ma - di - do - rij
ent per
k artier
de kind uit eenzel de ezin / prijs
de kind uit eenzel de ezin ratis
Voor kinderen die niet op het einduur zijn
a ehaald ordt een ijkomende ijdra e
aan erekend.

Voor- en nas hools toezi ht: kinderen
kunnen tot
u in de nas hoolse op an
lij en
€ .
per kind per k artier. Het de
kind uit hetzel de ezin aan de hel t
an de prijs en het de kind ratis.
Indien jullie kind niet oor u op ehaald
kan orden, kunnen ze tere ht in de
Vlerkop an . Ins hrij en is nodi .
De kinderen orden dan kort na u
op ehaald door de us an de
Vlerkop an .
Manier an etalen: per maand ordt een
a tuur mee e e en. Er kan ia
o ers hrij in o domi iliërin
etaald
orden.

Kom een kijkje nemen op onze
peuterkijkdagen!
Wil je raa e en kennis maken met de
s hool en enkele leerkra hten?
Kom dan zeker een kijkje nemen op onze
peuterkijkda en.
Sprin
erust innen op:
rijda
no em er tussen
u en u
o zaterda
januari tussen u en u

Contact
Kloosterstraat
/
Ber e el
/
Bur . Maenhautstraat
/
. ilko. e
ilko@merel eke. e

Lem er e

