Inschrijven
Welkom in onze school!
Misschien bent u op zoek naar een toffe school in de buurt?
We stellen graag vrijblijvend onze school aan u voor.
We bieden basisonderwijs aan voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Wilt u zelf een kijkje komen nemen om kennis te maken met de mensen en de werking
van onze school? Dat kan… maak gerust een afspraak!

Instapdata

Peuterkijkdag
Wanneer?
Wat?

* Donderdag 6 juni 2019 vanaf 14u
* Voorstelling van onze school
* Kennismaken met de leerkrachten
* Rondleiding
* Uitwisselen van de nodige informatie bij een kopje koffie
* Mogelijkheid tot inschrijven

*Wenst u op die dag uw kleuter in te schrijven, gelieve kids-ID of SIS-kaart van uw kleuter mee te
brengen.

Wenmomenten in de peuterklas
Voor uw peutertje instapt, naar school komt, worden jullie opnieuw uitgenodigd naar
de klas om te spelen, te wennen. U peutertje kan kennismaken met de juf, de nieuwe
vriendjes en de activiteiten meebeleven. Ook de nodige informatie wordt uitgewisseld
om de instap vlot te laten verlopen. Het wenmoment vindt plaats een week voor de
vakantie. De juf neemt tijdig contact op om een passend moment af te spreken.

Met mijn peutervoetjes naar het klasje gaan.
Klaar voor een hele schoolloopbaan…
Jou hand in mijn handje,
klaar voor een nieuwe dag
wandelen we naar het poortje
goedemorgen, goededag.
We stoppen bij het poortje.
en ik kijk je vragend aan.
Wie komt me strakjes halen?
Wanneer is de school gedaan?
Een lief woordje en een kusje
en dan laat je me gaan.
Soms een afscheid met een lachje,
soms een afscheid met een traan.
Maar dan zijn daar de juffen,
met open armen en een lach.
Dag mama, dag papa, dag oma, dag opa,…
Tot deze namiddag!
Kindertranen in de peuterklas, zó droog je ze het snelst:
10 gouden tips van de juf
1.

Geef een eerlijk beeld van de school.

2.

Zorg dat je kind zich voor zijn basisbehoeftes verstaanbaar kan maken.
3.

Maak van tevoren duidelijk
dat mama/papa niet blijft.

4. Laat de eerste schooldag niet samen
vallen met een grote verandering thuis.
5.

Begin eventueel met halve dagen.
6. Maak het afscheid kort:
een knuffel, een zoen en weg!
7.

Toon je eigen verdriet niet.
8.

9.

Geef een knuffel mee.

Hou een vast patroon aan: wel óf niet naar school,
maar niet soms wel en soms niet.
10. Maak ‘s avonds tijd om te luisteren,
te knuffelen en tot rust te komen.

