
1 

-

 
 

INFOBROCHURE 
KLEUTERS 

 
 

Met mijn tas en mijn jas 
ga ik binnenkort naar de kleuterklas. 
Ik maak er vriendjes, groot en klein, 

wil jij ook ons vriendje zijn?
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DAG PEUTER, DAG KLEUTER! 
 
Van harte welkom op onze school! 
Kom maar binnen en voel je goed. 
 
In de kleuterklas kom je in een 
boeiende wereld terecht. Je leert er 
veel vriendjes kennen en ermee 
samenspelen. Al spelend leer je elke 
dag wat meer de wereld 
ontdekken.  
 
De stap van thuis naar school is niet altijd gemakkelijk. Het 
vraagt wat tijd om het schoolleven gewoon te worden. De 
kleuterleidster weet dit en zal je goed begeleiden, zodat je je 
vlug thuis voelt in je klasje.  
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BESTE OUDERS, 
 
We vinden het fijn dat je onze school voor het onderwijs en 
opvoeding van jouw kind koos. We danken je graag voor het 
vertrouwen dat je in ons stelt. Ons schoolteam zal zich 
ongetwijfeld ten volle inzetten om jouw kind een degelijke 
opvoeding en kwalitatief hoogstaand onderwijs te bezorgen.  
 
Wat ik leer, heeft betekenis, voor mezelf én voor de anderen, 
voor nú en voor láter. 
We stimuleren elk kind om te groeien op alle vlakken in een 
krachtige leer- en leefomgeving. 
Naast kennis zetten we in op vaardigheden, attitudes en 
inzichten. Het team moedigt elk kind ook aan om zich in te 
zetten voor een duurzame wereld. 

 
Ik ontdek en onderzoek mijn mogelijkheden 
en ‘groei’-kracht. 
We hanteren motiverende werkvormen die 
het kind kansen bieden om zijn blik op de 
wereld te verruimen. Vanuit deze ervaringen 
laten we het kind zijn interesses en talenten 
opsporen. We begeleiden het kind om 
zelfstandig te willen en te durven ontdekken. 
 

Sámen leren we leven 
We leren allemaal door interactie van én met elkaar. We 
ontdekken universele waarden met Jezus als inspiratie. 
 
Met enthousiasme, onderwijservaring en inzet wensen we 
aan ieder een fijne schooltijd toe. 
 
Directie en kleuterleidsters  
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EVEN VOORSTELLEN… ONS KLEUTERTEAM 
 

 
 
Kleuterteam: 
K1A juf Hilde en juf Sara 
K1B juf Maïka 
K1C juf Ann 
K2A juf Mieke B. 
K2B juf Tamara 
K3A juf Veerle en juf Griet 
K3B juf Patricia 
Turnjuf Heidi 
Kinderverzorgster juf Mieke V 
Zorgjuf Griet 
Zorgcoördinator Liesbeth Rullens. 
 
Directie: 
De heer Hubert Kaes en de heer Steven Kindt. 
 
Secretariaat: 
Anja Noteboom 
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PRAKTISCHE INFO OVER DE SCHOOL 
 
SCHOOLUREN 
maandag .............................. 8.35 u. – 11.45 u. & 13.15 u. – 16.00 u. 
dinsdag .................................. 8.35 u. – 11.45 u. & 13.15 u. – 16.00 u. 
woensdag .................................................................... 8.35 u. – 11.20 u. 
donderdag ........................... 8.35 u. – 11.45 u. & 13.15 u. – 16.00 u. 
vrijdag ..................................... 8.35 u. – 11.45 u. & 13.15 u. – 15.00 u. 
 
Voor je kindje is het aangenaam om de dag samen met de juf 
en de andere kleuters te starten, omdat vaste rituelen ook 
structuur bieden. 
 
KLEUTERSPEELPLAATS 
 
De kleuters hebben hun eigen speelplaats met speeldorp en 
speelweide. Het is een kindvriendelijke omgeving waarbij we 
spel en fantasie uitlokken: het speeldorp, de winkelstraat, de 
speelhuisjes, de speeltrein, de picknicktafels, de ruime 
zandbak.  
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MIDDAGPAUZE 
Kinderen die op school eten kunnen kiezen uit: 
✓ warme maaltijd 
✓ boterhammen met soep 
✓ boterhammen zonder soep 

 
De kleuters hebben een eigen 
eetzaal in een huiselijke sfeer met 
een vast team. Wat kleur en 
aangepast meubilair maakt het 
gezellig en kindvriendelijk. 
 
WAT STEEKT ER IN DE BROODDOOS? 
Maak een gezonde brooddoos 
Een gezonde brooddoos maken is helemaal niet moeilijk en 
het geeft je kind volop energie om flink te leren en voluit te 
spelen. 
 
Enkele tips:  
✓ Goede broodkeuze: Kies bruin of volkoren brood. Dit 

levert goede voedingsstoffen zoals voedingsvezels en 
je kids krijgen er minder snel honger van. Laat de 
korstjes er maar aan! 

✓ Varieer in beleg: kies voor een paar schijfjes mozzarella, 
magere kaas, platte kaas met verse kruiden, een 
sneetje gerookte zalm, kippenfilet of gekookte ham… 
Vul aan met sla, geraspte wortelen, een tomaatje of een 
schijfje komkommer. Een extra portie groenten kan altijd 
smaken. 
Een restje pasta? Met garnalen, feta en wat gehakte 
komkommer, tomaten en een lepel dressing krijg je een 
lekkere lunch. Noten maken het af. 

✓ Verras je kind: stop af en toe een dessert in de 
brooddoos: een stuk fruit of een potje yoghurt zijn ideaal. 
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Pimp de brooddoos! 
Foliepapier is verleden tijd, de brooddoos is in. Kies samen 
met je kind een leuke brooddoos. Wedden dat de 
boterhammetjes dubbel zo lekker smaken?  
Vergeet niet om de naam van je kind op de brooddoos te 
zetten, zo raakt ze zeker niet verloren. 
 
VEILIG TERUG NAAR HUIS 

De schoolpoort: 
Kleuters worden om 16.00 u. 
opgehaald via de grijze metalen poort 
aan de Nieuwstraat. In coronatijden 
ontsmetten we de handen. Daarna 
wordt even gewacht aan de ramen 
van de eetzaal tot de kleuter met 
toestemming van de kleuterleidster de 
speelplaats verlaat, om samen weg te 
stappen. 

Kleuters die na 16u.15 worden opgehaald zullen aanwezig 
zijn in de naschoolse opvang. 
 
Met de rij naar huis: 
Bij het beëindigen van de school 
worden begeleide rijen georganiseerd 
door leerkrachten. Deze worden bij het 
begin van het schooljaar praktisch 
geoefend. 
 
Bus: 
Kleuters die het wensen kunnen ’s 
morgens of ’s avonds meereizen met 
de schoolbus (traject en verdere info zie 
schoolreglement). 
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 
De voorschoolse opvang start om 6.30 u. en loopt tot 8.20 u. 
De naschoolse opvang start vanaf 16.15 u. (op vrijdag vanaf 
15.15 u.) en eindigt om 18.30 u. 
De kleuters die niet tijdig (om 16.00 u.) kunnen worden 
afgehaald, wachten in de overdekte speelplaats en/of de 
kleuter-speelplaats. Ze wachten daar tot iemand 
(papa/mama/grootouder…) hen komt ophalen. 
 
Opvang op woensdag: er is 
opvang op school vanaf 11u.35 
tot 15u., daarna worden de 
kinderen onder begeleiding naar 
Duimelootje gebracht. 
 

We bieden een goede voor- en naschoolse opvang aan 
door een vast team. Over de middag wordt dit team 
uitgebreid voor het middagtoezicht. 

Anja Vermeersch is ook buschauffeur en klusjesvrouw. 
 

 
 

 
 
Bovenaan 
van links naar rechts 
Barbara-Valérie-Kelly-Corry 
 
Onderaan 
van links naar rechts 
Conny-Veerle-Dorine-Anja 
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De prijslijst voor opvang in schooljaar 2021-2022: 
 
’s morgens 
 
Aankomst op school 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 
tss.6.50 u. en 7.20 u. € 3,60 € 5,40 € 8,10 
tss. 7.20 u. en 7.50 u. € 2,40 € 3,60 € 5,40 
tss. 7.50 u. en 8.20 u. € 1,20 € 1,80 € 2,70 

 
’s avonds 
 
Vertrek naar huis 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 
tss.16.15 u. en 16.45 u. € 1,20 € 1,80 € 2,70 
tss. 16.45 u. en 17.15 u. € 2,40 € 3,60 € 5,40 
tss. 17.15 u. en 17.45 u. € 3,60 € 5,40 € 8,10 
tss. 17.45 u. en 18.15 u. € 4,80 € 7,20 € 10,80 
tss. 18.15 u. en 18.30 u. € 6,00 € 9,00 € 13,50 
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COMMUNICATIE 
 
Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een goede en 
volledige opvoeding van de kinderen te komen. Altijd blijven 
ouders de belangrijkste verantwoordelijken voor de 
opvoeding van de kinderen. Het doel is dus in elkaars 
verlengde aan de opvoeding samen te werken. 
 
OPENDEURMOMENT 
Alle peuters die in aanmerking komen voor een schoolinstap 
worden persoonlijk uitgenodigd. 
Tijdens het opendeurmoment maak je kennis met de klassen 
van de jongste kleuters en onze school. 
 
Kan je niet aanwezig zijn tijdens dit opendeurmoment? 
Contacteer dan directeur Steven Kindt voor een persoonlijke 
rondleiding (steven.kindt@3span.be of 0476/26.57.56). 
 
VERSCHILLENDE COMMUNICATIEKANALEN 
Op de volgende pagina worden alle communicatiekanalen 
toegelicht die onze school hanteert. 
 

mailto:steven.kindt@3span.be
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EEN VLOTTE START 
 
INSTAPDATA 
Een peuter van minstens 2 jaar en 6 maanden kan 
ingeschreven worden en starten in school op volgende 
instapdata: 

✓ na de grote vakantie 
✓ na de herfstvakantie 
✓ na de kerstvakantie 
✓ op 1 februari 
✓ na de krokusvakantie 
✓ na de paasvakantie 
✓ na het hemelvaartweekend 

Voor deze instapdata mag de kleuter in de school niet 
aanwezig zijn, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 
maanden overschreden. 
 
ZINDELIJKHEID 
Jullie hebben een belangrijke ondersteunende en 
aanmoedigende rol in het proces naar zindelijkheid van je 
kleuter. Wat verstaan we onder zindelijkheid? 

✓ geen pampers of pamperbroekjes dragen 
✓ de kleuter geeft een signaal naar de leidster als hij/zij 

moet plassen 
Het vraagt van jullie een inspanning 
maar het zal zowel je kind als de 
klaswerking ten goede komen. 
 
We gaan op vaste tijdstippen naar 
het toilet. 
 
Een ongelukje is echter snel 
gebeurd, voorzie wat reservekledij in 
de schooltas.  
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NOOD AAN VOLDOENDE RUST 
Met halve dagen starten, is voor de meeste kinderen een 
heilzame start. Zo kan het kind rustig wennen aan de 
klaswerking. Kinderen die nu nog hun middagslaapje nodig 
hebben, zullen dit zeker kunnen gebruiken wanneer ze hun 
schoolstart maken. 
 
 
Na een lange dag zijn de 
peuters moe.  
Het is belangrijk om hen 
tijdig te laten slapen. 
 
 
In samenwerking met het kinderdagverblijf ’t Mezennestje 
krijgen de kinderen tot 3 jaar de kans om daar ’s middags hun 
middagmaal te nuttigen en daarna een dutje te doen. Rond 
14 uur sluiten ze terug aan bij de activiteiten van hun klas. 
 
Om uw kindje in te schrijven voor de slaapklas, kunt u contact 
opnemen met de planningsverantwoordelijke Evelien Buyse 
0490/411 111of via mail: 
evenlien.buyse@kindercentrum.be). 
 
Voor verder toelichting omtrent de praktische organisatie 
van de slaapklas of bij andere vragen kan u steeds terecht bij 
Hannah Lahousse via hannah.lahousse@kindercentrum.be 
of op haar gsmnr. 0485/320 266 of via  
mezennestje@kindercentrum.be  

mailto:evenlien.buyse@kindercentrum.be
mailto:hannah.lahousse@kindercentrum.be
mailto:mezennestje@kindercentrum.be


15 

AFSCHEID NEMEN 
Afscheid nemen kan zowel bij je peuter als jezelf veel emoties 
teweeg brengen. Toch willen we allemaal dat je peuter een 
goede schoolstart meemaakt. 
 
Hou het afscheid kort en zeg duidelijk met een dikke knuffel 
en zoen dat je deze middag of avond terug om haar/hem 
komt. 
 
Maak je geen zorgen als er traantjes zijn. Wij vangen je peuter 
op en troosten hem/haar. Meestal gaat het verdriet vlug 
over. Je kan ons vertrouwen! 
 
Maak je ook geen zorgen als je, als ouder, je ook verdrietig 
voelt! Dit is heel normaal en dit betekent alleen dat je zielsveel 
van je kleuter houdt! 
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AFWEZIGHEDEN 
 
In het kleuteronderwijs worden vanaf de leeftijd van 5 jaar 
(leerplicht) afwezigheden gewettigd door medische 
attesten. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen en uit respect naar de leerkracht 
toe is het goed dat je de kleuterleidster en/of de directie altijd 
informeert omtrent de afwezigheid van jouw kind. 
 

MEDICATIE OP SCHOOL 
 
Uitsluitend personeelsleden die daartoe aangesteld zijn en 
daarmee schriftelijk ingestemd hebben, mogen toezicht 
houden op het nemen van geneesmiddelen door 
minderjarige leerlingen die op doktersvoorschrift op school 
bepaalde geneesmiddelen moeten nemen.  
 
Het formulier waarmee de 
ouders dit toezicht aanvragen, 
dient ondertekend te zijn door 
de ouders, de behandelende 
arts, de directeuren en  het 
toezichthoudend personeelslid. 
Dit document vind je op de 
startpagina van de 
schoolwebsite. 
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JULES, ONZE KLASVRIEND 
 
Jules is onze klaspop en doet mee 
aan een heleboel activiteiten. Zoals 
onze kleuters in de klas, beleeft ook 
Jules heel wat nieuwe avonturen.  
Via verhalen, poppenspel, 
bewegingsactiviteiten, liedjes, 
versjes, enz. komen we te weten 
wat hij allemaal meemaakt. 
 
Jules (en zijn familie) wordt 
doorheen het jaar de beste vriend, 
bondgenoot, toeverlaat en 
vertrouwenspersoon van je kleuter. 
 

 
 
In ons dagverloop komt Jules af en toe een kijkje nemen, doet 
mee aan activiteiten, wekt nieuwsgierigheid op en stimuleert 
de kleuters in hun taalontwikkeling. 
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ENKELE AANDACHTSPUNTEN 
 
DE SCHOOLTAS 
Een stevig hand- of rugtasje (geen trolley) die je kleuter zelf 
kan open en dicht doen. 
 
Wat hoort er in? 
Een slipje, broek of rokje, kousen, zakdoek!!, koek, stuk fruit. 
 
Het is een hele troost voor jouw  peuter om bij een ‘ongelukje’ 
een bekend slipje, kousjes, broek of rokje aan te treffen. 
 
Gelieve alles te naamtekenen. 
 
OVER JASJES EN KLEDIJ 
Bij buitenmomenten gepaste kledij aantrekken zoals 
gepaste schoenen bij fietsmomenten. 
 
Wilt u de jas van uw peuter van een lusje voorzien? Zo kan je 
peuter z’n jasje gemakkelijk aan de kapstok hangen met 
zijn/haar symbool. 
 
Mogen we ook vragen om andere kledij van jouw peuter te 
naamtekenen. Zo vinden we spullen die zoek zijn, vlugger 
terug. 
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EETMOMENTEN 
In een sfeer van huiselijke 
geborgenheid genieten de 
kleuters samen van het 
eetmoment. 
 
In de voor- en namiddag eten we 
samen een gezond tussendoortje 
op in de klas. 
✓ In de voormiddag is dit enkel fruit of een boterham. 
✓ In de namiddag kan men kiezen voor een koek die 

voldoet aan het criterium “gezond”. Koeken met 
chocolade en /of crèmevulling zijn niet toegelaten. 

 
Iedereen krijgt in de voormiddag de kans om melk , 
chocomelk of fruitsap te drinken. In de namiddag zijn er voor 
de kleuters water en bekers aanwezig in de klas. 
 
Zet de naam van je kleuter op de verpakking van je koek/fruit 
of geef uw kind een herbruikbaar genaamtekend doosje 
mee voor de tussendoortjes. 
 
VERJAARDAGEN 
Elke jarige wordt in de klas gevierd.   
De hele dag staat de jarige centraal. 
Trakteren mag, maar zorg voor iets lekkers dat we in de klas 
samen kunnen opeten (geen snoep). 
Met vragen kan je altijd bij de juf terecht!! 
 
TOT SLOT 
Wij wensen jullie samen met je peuter alvast een goede start!  
Duimend voor een prettige samenwerking, 
Schoolteam Centrumschool Wingene 
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