Vrije Basisschool Belzele
Belzeelsestraat 22,
9940 Evergem-Belzele
Tel. 09/253.05.49
directie@vbbelzele.be
www.vbbelzele.be

1

1. Welkom op onze school.
Beste ouders,
Met deze onthaalbrochure willen we u een woordje uitleg geven
i.v.m. de start van uw peuter op onze school.
Wij zijn een katholieke school en zijn er fier op om de
christelijke waarden door te kunnen geven aan de kinderen die
ons toevertrouwd zijn. In onze school hangt de christelijke
sfeer van verdraagzaamheid, openheid en vertrouwen.
In de ‘Nijntjesklas’ zal uw peuter kunnen spelen, knutselen,
tekenen, naar verhaaltjes luisteren, lachen, plezier beleven …
kortom uw peuter zal zich vlug thuisvoelen in het klasje bij juf.
Nathalie.
Uw peuter kan voor het eerst naar school komen op één van de
instapdagen: de 1ste schooldag na de zomervakantie, de 1ste
schooldag na de herfstvakantie, de 1ste schooldag na de
kerstvakantie, de 1ste schooldag van februari, de 1ste schooldag
na de krokusvakantie, de 1ste schooldag na de paasvakantie, de
1ste schooldag na Hemelvaartsdag.
We danken u voor het vertrouwen, uw belangstelling en – waar
het ook kan – uw medewerking.
2. Eindelijk naar school, een belevenis …
* Voor sommige kinderen kan het een houvast zijn
een knuffel van thuis, fopspeen of troostdoek in
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de schooltas te hebben. Vaak geven die troost of rust bij een
verdrietig moment of pijn.
* foto’s die je dubbel hebt, met vertrouwde thuissituaties (van
mama, papa, grootouders, huisdieren, …) krijgen een plaats in
een klasfotoalbum. Daarin bladeren geeft ook een veilig gevoel.
* U mag uw kleuter tijdens de eerste schoolweek om 08.30 uur
aan de klasdeur afzetten. Te lang afscheid nemen, is voor de
kleuter vaak moeilijk.
* Vanaf de tweede schoolweek moet er afscheid genomen
worden aan het oranje-groene hekje en kunnen de ouders niet
meer op de speelplaats.
* Je bent ook zenuwachtig of gevoelig? Toon het vooral niet,
want het is mogelijk dat uw kind daardoor ook zelf bang wordt.
Heel wat kinderen houden op met huilen wanneer ze hun mama
of papa niet meer zien.
* Wij zijn er steeds voor een gesprek en geven
graag de nodige uitleg.
3. Wat stop ik in mijn schooltas?
* 2 tussendoortjes voor in de speeltijd, een flesje
water
* Reservekledij, alsook pampers en doekjes indien nog niet
zindelijk.
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4. Dagverloop
Er is opvang van 7.15 uur tot 18.30 uur, eveneens op
woensdagnamiddag.
Vanaf 08.15 uur kunnen de kinderen op de speelplaats. De
school begint om 08.30 uur. Kom met uw kindje op tijd naar
school. Het onthaalmoment in de klas is een zeer belangrijk
ritueel voor de kinderen. Ze maken hun schooltasje leeg en ze
vertellen wat ze graag kwijt willen aan elkaar en aan de juf.
Elke dag, tijdens de voormiddag, is er een koek- en
drankmoment. De peuters drinken water en brengen een droge
koek of stuk fruit mee van thuis.
Om 09.55 uur genieten de kleuters op de
speelplaats van 15 minuten pauze.
De activiteiten van de voormiddag eindigen om
11.45 uur.

’s Middags kunnen de peuters en kleuters in de
eetzaal hun boterhammen van thuis opeten met
mogelijkheid tot het bestellen van soep of melk.
Er kan ook warm gegeten worden. De ouders
bestellen de maandag de maaltijden voor de hele
week.
De activiteiten in de namiddag starten om 13.00 uur. Om
14.40 uur is er 25 minuten namiddagpauze tot 15.05 uur.
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De school eindigt om 15.35 uur. De kleuters worden afgehaald
in hun eigen klas.

5. Praktische afspraken
* De jassen worden in de gangen opgehangen. Wilt u a.u.b. een
lus in de jas naaien want uw peuter leert alleen zijn jas weg te
hangen en hij/zij zal wel ontmoedigd zijn als dat niet lukt
omdat hij geen lusje vindt.
* Kies een schooltas die de kleuter zelf kan open- en dichtdoen
en waarin voldoende plaats is voor een koek of boterham,
reservebroek, heen- en weerschriftje.
* Gelieve alles van een naam of kenteken te voorzien, want er
zijn meerdere kinderen met eenzelfde jas of schooltas.
* Kies in de winter lieve voor wanten dan voor handschoenen.
Die zijn heel moeilijk door de kleuters zelf aan te doen.
* Via mail wordt u op de hoogte gehouden van het klasgebeuren
en andere belangrijke informatie over uw kind of de school. U
kunt ook zelf mailen met de juf om iets mee te delen of te
vragen. Soms wordt een klein briefje in de schooltas
meegegeven. (Nathalie.de.baets@vbbelzele.be)
* Met speelgoed, dat meegebracht wordt van
thuis, spelen ook andere kleuters graag. Denk er
dus aan, het kan verloren of stuk gaan.
* Geen snoep of koeken met chocolade aan de
buitenkant meegeven a.u.b. Woensdag is
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fruitdag! De kinderen kunnen dan van school 1 stuk fruit krijgen
tegen een heel lage prijs via het project “Schoolfruit
Tutti-Frutti”.
* Zakdoekjes worden wel eens vergeten mee te geven. Om dit
te vermijden vragen we iedereen één doos papieren zakdoekjes
mee te geven.
* Gemakkelijke kledij is een aanrader: broekjes met een
elastiek, geen riemen, geen salopetten.
* Wilt u na een ongelukje-in-de-broek de
kleren
van
de
klas
gewassen
terug-bezorgen?
6. Jarig zijn …
Jarig zijn is voor de meeste kleuters een echt feest. Dit wordt
dan ook uitvoerig gevierd in de klas. Er worden geen individuele
cadeautjes uitgedeeld maar wie wenst, kan wel de klas
trakteren met taart, cake, pannenkoeken, fruit, …

7. Wat verzamelen we voor de school?
In de kleuterklas wordt met heel wat gespeeld en
geëxperimenteerd. Gooi geen speelgoed weg a.u.b. Vraag eens
aan de juf of het eventueel bij ons nog bruikbaar is.
Peuters en kleuters spelen ook graag met grotemensenspullen:
oude hoeden, een fototoestel, een koptelefoon, kledij, … Grote
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bladen papier, karton, gekleurd papier, … kunnen wij heel goed
gebruiken.
Alvast bedankt!

En tot slot:
Ons deurtje staat altijd open,
Je hoeft maar eens binnen te lopen …
Altijd welkom!
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