
Een kijkje door onze school...



Beste ouders

Jouw peuter mag binnenkort
voor de eerste keer naar school...

Een grote stap!

Deze brochure is een eerste
kennismaking met onze school.
Nellie en Cezar nemen je mee op
tocht door onze school.

Welkom!



Waarom naar de kleuterschool?

Ons hoofddoel: zich goed en veilig
voelen op school
Via allerlei activiteiten worden kinderen
begeleid en uitgedaagd tijdens de
verschillende fases van hun ontwikkeling.
Hun ervaringswereld wordt uitgebreid.
Door spel met de andere kinderen
oefenen ze hun sociale vaardigheden en
ontwikkelen ze hun taalvaardigheid.



Op GILKO Kloosterstraat zorgen RESPECT voor
elkaar en DIVERSITEIT voor een brede
ontwikkeling van onze kinderen.
We streven naar onderwijs op maat voor
iedereen. Hier leren we in een grotere groep
samen leven, leren en samen spelen.

Er worden telkens 2 parallelklassen
georganiseerd vanaf de peuters tot en met het
2de leerjaar. Vanaf de tweede graad maken we
de combinatie van een jaarklassen en
graadsklassen naargelang de onderwijsnoden
van de leerlingen.

KLOOSTERSTRAAT

Aanbod



Op de vestiging Bergwegel staat het groene
karakter centraal. Er is aandacht voor
DUURZAAMHEID en RESPECT voor de natuur. 

We organiseren er telkens graadsklassen. Dat wil
zeggen dat 2 kleuterklassen of 2 leerjaren in
dezelfde klas zitten. Op die manier kunnen we 5
klassen inrichten.
Er is ruimte voor samenwerking en projectwerk.

BERGWEGEL

LEMBERGE
Voor onze school in Lemberge zijn het
FAMILIALE KARAKTER en de
KLEINSCHALIGHEID kenmerkend. Hier
organiseren we graadsklassen, net zoals in de
Bergwegel. 

Op deze afdeling zitten iets minder dan 100
kinderen. De mooie nieuwbouw, die voorzien is
van alle hedendaags comfort, zorgt voor een
aangename setting.



Wanneer mag mijn kind naar school?

De leeftijd van jullie zoon of dochter moet
minimum 2 jaar en 6 maanden zijn. Vanaf de
eerstvolgende instapdatum mag je peuter
naar school komen.

woensdag 1 september
maandag 8 november (na herfstvakantie)
maandag 10 januari (na kerstvakantie)
dinsdag 1 februari
maandag 7 maart (na krokusvakantie)
dinsdag 19 april (na paasvakantie)
maandag 30 mei (na Hemelvaartsdag)

 Instapdata schooljaar 2021-2022



Aanmelden/inschrijven

Aanmelden kan via de website
meldjeaan.gent.be

Dit kan pas vanaf bepaalde tijdstippen. Meer
info kunnen jullie terugvinden op onze
website www.gilko.be



Een goede voorbereiding

Vriendjes thuis uitnodigen om te spelen.
Even komen kijken aan de schoolpoort,
speelplaats...
Vertellen over het schoolgaan.
Structuur brengen in het uur van
opstaan en gaan slapen. 
Voorzie reeds een schooltas met
eventueel een lievelingsvoorwerp van
thuis, papieren zakdoekjes,
reservekledij en een herbruikbare
drinkfles en brooddoos

Enkele tips om je peuter voor te bereiden
op de stap naar school:



Voor een vlotte klaswerking is het belangrijk
dat je peuter zindelijk is. Je peuter is dan in
staat een signaal te geven als hij/zij moet
plassen. 
Lukt de zindelijkheidstraining niet kan het
wenselijk zijn de schoolinstap wat uit te stellen
of te starten met halve dagen.

Op school wordt op vaste momenten een
toiletbezoek georganiseerd. Uiteraard is er
begrip voor een ongelukje.

Op het potje...



Een dagje op school

8u35: onthaal
Kringmoment: In de kring worden alle
kinderen onthaald, worden nieuwsjes verteld
en overlopen we de kalenders.
Groepswerking: de kinderen worden in kleine
groepjes geprikkeld en uitgedaagd.
Hoekenspel: de juf of meester gaat de
kleuters uitdagen en ondersteunen. 
Tafelmoment: hapje en drankje
Speeltijd
Verderzetten groepswerking: Naargelang
de leeftijd kan een groepje langer of korter
aan de slag. 
Klassikaal moment: De voormiddag wordt
afgesloten met een klassikaal moment in de
kring:een liedje of vers, een verhaal...

Voormiddag



Hoekenspel: 
Tafelmoment: hapje en drankje
Speeltijd
Opruimen: we leren alles zélf opruimen en
sluiten de dag af met een verhaal,
bewegingsspelletje...
Afscheid: we nemen afscheid van de juf,
de vriendjes en Nellie en Cezar. 

Namiddag



Slapen op school

Met de slaapklas bieden we in de
Kloosterstraat de instappers een
knuffelzachte start aan onder begeleiding
van de kinderverzorgster. Ook in de afdeling
Bergwegel kunnen er een drietal peuters
slapen.

Eerst eten de kindjes samen, daarna gaan ze
een middagdutje doen. Elke peuter heeft zijn
eigen bedje. Indien je peuter nog een pamper
draagt (graag pampers met strips) tijdens
het slapen, zorg je hier als ouder zelf voor.
Voorzie ook een knuffel en fopspeen (indien
nodig)



Eten op school

De kinderen kunnen 's middags een warme
maaltijd eten, soep drinken of hun eigen
lunchpakket meebrengen.

Op woensdag is het fruitdag, al stimuleren
we om dagelijks fruit mee te geven met jullie
peuter.

Gezonde voeding en een gezond eetpatroon
is erg belangrijk. Als ouder bepalen we WAT
en WANNEER. De peuters bepalen HOEVEEL.

We zorgen voor een aangename sfeer aan
tafel en leren goede tafelmanieren.



Praktisch

Ochtendopvang:
Vanaf 7u20 in Kloosterstraat en
Bergwegel

Vanaf 7u35 in Lemberge

Lestijden:
8u35 - 11u45 / 13u15 - 16u
woensdag: 8u35 - 11u20
vrijdag: einde schooldag 15u

Lunch:
warme maaltijd: soep + hoofdmaaltijd

2,27 euro kleuter
2,49 euro lager schoolkind

of soep (boterhammen): 0,45 cent
of drankje/water (boterhammen)

           Tussen 7u20 en 7u35 aankomen: 90 cent
           Tussen 7u35 en 8u05 aankomen: 45 cent

           Tussen 7u35 en 8u05 toekomen: 45 cent

    



woensdagnamiddag: opvang op school
tot 12u30. (Vanaf 12 u: 90 cent). Kinderen
die langer blijven, worden opgehaald
rond 12u door de bus van de Vlerkopvang.
Facturatie wordt door hen verzorgd. De
ouders halen de kinderen zelf op in het
Inschrijven op voorhand is nodig. Meer
info: www.vlerkopvang.be

Studie: ma - di - do - vrij (45 cent per
kwartier)

2de kind uit eenzelfde gezin (1/2 prijs)
3de kind uit eenzelfde gezin (gratis)

Je kan per maand doorgeven wanneer je 
peuter warm, soep of boterhammen blijft 
eten. De verrekening gebeurt dan via de 
 maandelijkse factuur.

     Voor kinderen die niet op het einduur zijn 
     afgehaald wordt een bijkomende bijdrage 
     aangerekend.



Voor- en naschools toezicht: kinderen
kunnen tot 18u in de naschoolse opvang
blijven

€0.45 per kind per kwartier. Het 2de
kind uit hetzelfde gezin aan de helft
van de prijs en het 3de kind gratis.

Manier van betalen: per maand wordt een 

     Indien jullie kind niet voor 18u opgehaald 
     kan worden, kunnen ze terecht in de 
     Vlerkopvang. Inschrijven is nodig. 
     De kinderen worden dan kort na 16u 
     opgehaald door de bus van de 
     Vlerkopvang.

      factuur meegegeven. Er kan via
      overschrijving of domiciliëring betaald
      worden.

 



Kom een kijkje nemen op onze
peuterkijkdagen!

   
Wil je graag even kennis maken met de
school en enkele leerkrachten?   
Kom dan zeker een kijkje nemen op onze
peuterkijkdagen. 

Spring gerust binnen op:
vrijdag 26 november tussen  15u30 en 17u30
of zaterdag 29 januari tussen 10u en 12u

 



Kloosterstraat 19 
        09/210 35 70
Bergwegel 6          
        09/210 35 30
Burg. Maenhautstraat 1 (Lemberge) 
        09/210 35 40

www.gilko.be
gilko@merelbeke.be

 

Contact



Dit is mijn plekje
dicht bij het raam.
Dit is mijn stoeltje,

hier staat mijn naam.
Juf schrijft 'welkom' op het bord.

Ik denk dat het hier heel gezellig wordt!

 


