KLEUTERBROCHURE
SCHOOLJAAR 2022 - 2023

Ik en mijn boekentas
willen naar de kleuterklas.
Dag nieuwe vriendjes van mij
mogen we er ook nog bij?
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Vliegen
Vlieg jij met ons mee?
Samen of soms alleen.
Weet je al waar naartoe?
Of heb je nog geen idee.
Dat is niet erg,
wij lopen wel even met je mee.
Beleef, geniet,
verwonder en bewonder
met open blik
naar de wijde wereld,
wees overdonderd.
Wees niet bang om te zijn wie je bent.
Neem maar de tijd
om te groeien en te stralen,
om tijdens je zoektocht
soms te verdwalen.
Wij lopen wel even met je mee.
Héél even.
Tot je alleen kan vliegen,
van hier tot over de grootste zee.
augustus 2020
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Welkom in “De Vlieger”

De kleuterjuffen zijn:
Peuters A
1ste kleuter A
1ste kleuter B
2de – 3de kleuter A
2de – 3de kleuter B
2de – 3de kleuter C
Sportjuf
Zorgleerkracht
Kinderverzorgster

Trui Vandeweghe
Kelly Claeys
Stefanie Nuytten
Daisy Hellebuyck
Sofie Cocle
An Dufoort
Aniana Van Daele
Myriam Bousson
Eveline Dewulf

trui.vandeweghe@3span.be
kelly.claeys@3span.be
stefanie.nuytten@3span.be
daisy.hellebuyck@3span.be
sofie.cocle@3span.be
an.dufoort@3span.be
aniana.vandaele@3span.be
myriam.bousson@3span.be
dewulfeveline@hotmail.com

Directeur administratie en organisatie Scholengroep
Bert Vanbosseghem
051 / 61 19 52 of bert.vanbosseghem@3span.be
Pedagogisch directeur Scholengroep
Evie Samoy
051 / 61 27 39

of

evie.samoy@3span.be

Algemeen + pedagogisch directeur Scholengroep
Martine Christiaens
051 / 61 13 09 of martine.christiaens@3span.be
Zorgcoördinator volledige Scholengroep
Piet Devos
051 / 61 27 39
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De klas begint om 08u35. In de namiddag starten we opnieuw om 13u15.
's Middags is de school uit om 11u45, op woensdag is de school uit om 11u20.
In de namiddag eindigt de school om 16u, op vrijdag om 15u.
De speeltijd begint in de voormiddag om 10u15 en eindigt om 10u30. In de namiddag spelen we
van 14u55 tot 15u10 (niet op vrijdag).
In de voormiddag eten we voor de speeltijd een stuk fruit of een boterham. In de namiddag mag
dit ook een koek zijn of een stukje fruit. Snoep brengen we niet mee naar school.

Op school drinken we enkel nog kraantjeswater. Een eigen flesje water meebrengen van thuis mag
ook. Breng gerust je eigen drinkbeker mee van thuis!

We dringen er op aan de kleuters tijdig naar
school te brengen en het afscheid aan de
schoolpoort WARM maar KORT te houden.
De juf van toezicht ontvangt u hartelijk en ontfermt zich verder
met volle toewijding over uw spruit(en).

Dit doen we ECHT voor uw kleuter(s):
• eventuele afscheidstraantjes drogen zeer snel weer op;
• kleuters leren samen een stille rij vormen om ordentelijk naar binnen te gaan;
• met wat hulp van de juf brengen ze jasje en tasje op de voorziene plaats;
• ze beleven samen met hun vriendjes het zo belangrijke onthaal in de klas
’s morgens en ’s middags;

•

binnen de kortste keren nemen ze daarna deel aan de eigenlijke klaswerking.
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Wat zit in de boekentas?
Eventueel een flesje water van thuis, een stukje fruit voor in de voormiddag, een koek voor de
namiddag, … samen met papieren zakdoekjes en een reservebroekje.
Op mijn schooltas en op mijn bovenkledij hangt een naametiket.
Speelgoed laat ik beter thuis.

Jules
MIJN NAAM
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’s Middags kun je op school eten: een warme maaltijd met soep en water om te drinken.
Voor de boterhameters is er ook soep. De reftermedewerkers zorgen voor uw peuter - kleuter in
de refter en tijdens de middagpauze.

Er is ook voor- en naschoolse opvang in de school van 07u00 tot 18u30. De voor- en naschoolse
opvang gebeurt door Ferm in opdracht van de gemeente Wingene. Meer info:
https://www.wingene.be/ferm-kinderopvang
Er is op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag slaapgelegenheid voor
middagslapertjes in de school (tegen betaling).

Elke week gaan we 2 uur bewegen in de gymzaal met onze turnjuf Aniana.
De sportles vindt plaats in de voormiddag voor elke klas:
1e uur

2e uur

3e uur

Maandag

K2-3A (juf Daisy)

K2-3B (juf Sofie)

K2-3C (juf An)

Dinsdag

K1A ( juf Kelly )

Peuters (juf Trui)

K1B (juf Stefanie)

Woensdag

Zwemmen voor 2e en 3e kleuter 
maandelijks

Donderdag k2-3B (juf Sofie)

k2-3A (juf Daisy)

K2-3C (juf An)

Vrijdag

K1B (juf Stefanie)

Peuters (juf Trui)

K1A ( juf Kelly )

in de namiddag

Als we turnen, draag ik van thuis steeds sportieve kledij met
sportschoentjes!

Kleuterbrochure

versie september 2022

6

In de loop van het schooljaar plannen wij ook wat (sport)uitstappen. Deze worden steeds tijdig
aangekondigd.

Voor meer informatie en foto’s van de klaswerking verwijzen wij graag naar de website:

http://www.vrijescholenzwevezele.be
Alle kosten worden maandelijks op de schoolrekening geplaatst. Tijdens de instapdag maken wij
hiervoor alles klaar.

Verjaardagen worden in de klas gevierd.
De jarige krijgt een mooie kroon en we zingen en dansen.
Bij verjaardagen mogen de kleuters hun vriendjes vrijblijvend verrassen met een klein en sober
traktaatje (een zelfgemaakt gebakje, een pudding, wafeltjes zonder chocolade,…) maar GEEN
SNOEP!

Indien u als ouder ook kiest om een ander geschenkje aan te bieden, dan kan dat enkel een
klassengeschenkje zijn, GEEN individueel geschenk.
De klas zal hiertoe een suggestielijst opmaken! (Vraag die aan de juf a.u.b.)
In de Vlieger is er geen schoolsecretariaat. De administratie bevindt zich in het hoofdsecretariaat
van De Regenboog:

Regenboogstraat 50 – 8750 Zwevezele
Tel. 051/61 27 39
secretariaat.deregenboog@3span.be
De directie kun je wel dagelijks aantreffen op het bureau van De Vlieger:
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Pastorijstraat 55 – 8750 Zwevezele
051/61 19 52
bert.vanbosseghem@3span.be
Algemene informatie over het kleuteronderwijs in Vlaanderen kan u vinden op
http://ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie
of op de allereerste pagina van onze schoolwebsite:
http://www.vrijescholenzwevezele.be

TOT IN
DE KLAS!

Bron: uitgeverij Zwijsen
Bron: startersboek van Klasse

Bekijk ons kennismakingsfilmpje. Scan de QR-code:
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