
EEN GOEDE SCHOOLSTART HEEFT  

ALLES TE MAKEN MET….. 

-> de school begint ‘s morgens om  8.25u   

-> wees op tijd, zo kan je kind rustig afscheid nemen 

-> te laat komen is een slechte gewoonte,  op tijd komen is 

een goede attitude ! 

 

-> wie ‘s morgens te laat komt : 

     * moet wachten aan de zijdeur (kind niet alleen laten) 

      * mag niet mee tot bij de juf 

*de fiets kan dan niet meer in de fietsenstalling!! 

De juiste boekentas ?! 

-> géén trolleys  -wieltjes  

-> makkelijke sluiting 

-> juiste grootte (kaft moet er in passen) 

-> duidelijk naam en klas op kaartje 

     aan de boekentas 

Gezonde voeding 

Samen gaan we voor gezond! Doen 

jullie mee? 

> geef fruit of een gezonde koek in     

    een doosje  mee (2/dag) 

-> 1x/maand is het FRUITFEEST op 

woensdag ! (die dag het fruit van je 

kind niet schillen—ouders welkom om 

te helpen ! - zie maandkalender) 

-> we drinken enkel water uit een   

      doorzichtige drinkfles  

-> geef geen te volle brooddoos mee 

- -> 

-> 



Hele of halve dag naar school ? 

-> de kleuterschool is niet hetzelfde als thuis of de crèche, eetzaal en  

slaapzaal zijn NOOIT hetzelfde als rust thuis ... 

-> jullie kind heeft voldoende rust nodig : middagdutje , ‘s avonds op   

     tijd in bed, ... 

We streven naar een instap op maat van jullie kind.  

Bekijken we samen wat best is voor hem/haar? 

Jullie kleuter wil graag dingen ZELF 

doen. Helpen jullie om dit te laten 

lukken? 

-> doe je kind gemakkelijke kledij 

aan 

-> voorzie een gemakkelijke  

    boekentas ,  fruitdoosje, jas …. 

-> laat je  kleuter ook thuis zelf  

    dingen doen ! Zo oefen je samen! 

Zelfredzaamheid 

Zindelijkheid 

-> zorgen jullie dat er steeds  eigen  

    reservekledij  op  school is? 

-> lukt het nog niet zo goed? Samen  

     bespreken we de beste aanpak.  

-> indien nodig, graag een pamper voor   

     de middagdut meegeven  (géén    

      broekjes, model met klevers!) 


