
Fijn! Je kindje is ingeschreven in onze school!
Het duurt nog wel even voor het naar school mag, maar de tijd gaat snel en er is nog een
beetje werk aan de winkel…

zelfredzaamheid:
stimuleer je kindje om zo veel mogelijk zelf te doen: jasje openmaken, slipje en broek
optrekken, schoenen en sokken uittrekken, zelfstandig eten, handen wassen, zakdoek
nemen wanneer het een vieze neus heeft, boekentas openen,...

taal:
Het is handig als je peutertje zich al wat verstaanbaar kan maken!
Praat veel met je kindje en vertel regelmatig zelf verhaaltjes. Stel vragen en lok zo reacties
uit.

zindelijkheid:
Vanaf een jaar of 2 kan je starten met zindelijkheidstraining. Kies een rustige periode uit
waarin je niet te veel de deur uit moet, zodat je kindje zonder pamper kan rondlopen.
De zomerperiode is hiervoor ideaal, omdat je kapoen dan gewoon in een onderbroekje kan
lopen, dat scheelt een stuk in de was!
Zet het potje op een goed zichtbare plaats en vraag regelmatig of je kindje nog niet naar
toilet moet. Laat het ook op regelmatige tijdstippen op het potje gaan: na het slapen, voor
het gaat eten of buiten spelen. Ook telkens voor je ergens heen wil gaan.
Probeer consequent te zijn: laat de pamper ook uit wanneer je ergens naartoe moet! Een
plastic zeiltje in de autostoel met een handdoekje erboven beschermt de autostoel tegen
ongelukjes. Neem het potje mee in de auto zodat je het altijd bij de hand hebt.
Beloon je kindje wanneer het een plasje/grote boodschap doet: je eigen enthousiasme werkt
aanstekelijk! Een stickertje kleven bij elke gelukte poging is ook leuk. Na een aantal
stickertjes kan daar een kleine beloning tegenover staan: een lekker ijsje eten, samen
koekjes bakken, een klein cadeautje,...
In de bibliotheek vind je ook een heleboel boekjes over het thema:
‘Het grote billenboek’, ‘Een geweldig kado’ en ‘Mag ik in je luier kijken’ van Guido van
Genechten
‘Op je potje konijn’, ‘Op de grote wc’ en ‘Milan op het potje’ van Kathleen Amant,...

Het is echt wel belangrijk dat de kindjes al goed vertrouwd zijn met het potje wanneer ze
naar school komen! Een ongelukje af en toe is perfect normaal, maar het is niet de
bedoeling dat wij in de klas jullie kindje zindelijk maken, daar hebben we echt de tijd niet
voor! Terwijl wij op het toilet iemand verschonen, zit de rest van de klasgroep helemaal
alleen in de klas…

Afscheid nemen
Afscheid nemen is moeilijk, er horen dikwijls ook traantjes bij, maar gelukkig gaat dat vrij



snel over!
Vertel altijd aan je kindje dat je weggaat, maar dat je terugkomt. Zorg dat je kind weet wie
hem of haar straks komt ophalen.
Laat je kindje regelmatig al eens spelen bij een vriendje zonder dat jullie erbij zijn. Kinderen
die naar een onthaalmoeder of kribbe geweest zijn voelen zich doorgaans sneller thuis in de
klas.

Middagdutje:
In onze school kunnen de kindjes tijdens de middag geen dutje doen. Probeer hen alvast
wat aan het ritme te laten wennen: al eens een middagdutje overslaan, op tijd opstaan en op
tijd gaan slapen.
Je kindje mag natuurlijk ook halve dagen naar school komen wanneer jullie opvang hebben
voor de namiddag. In dat geval worden de kinderen ‘s middags opgehaald aan de
hoofdingang. Een leerkracht begeleidt de kinderen naar de deur, de ouders wachten buiten.

Boekentas:
Kies een stevige boekentas die niet te groot is, maar ook niet te klein.
Er moet een schriftje van A5-formaat in passen, een drinkbus, fruitpotje en een brooddoos
en eventueel wat reservekledij. Het schriftje krijgt jullie kind van de juf.
Een sluiting die gemakkelijk open en dicht gaat is handig, zo kan uw peuter dit zelf doen.
Zet je kindjes naam duidelijk in de boekentas, want het gebeurt al eens dat een ander
dezelfde uitgekozen heeft… met een herkenbaar teken (een sleutelhanger bijvoorbeeld)
vindt je kindje direct zijn eigen tas!
Gelieve alle spulletjes en ook alle kledij die uitgedaan wordt duidelijk te naamtekenen!

Turnzak:
Twee maal per week gaan we turnen. De kinderen dragen dan turnpantoffels met een bleke
zool. (graag met klittenband, die blijven het beste aan!). De turnpantoffels zitten in een
stoffen zakje en blijven op school.

Een kijkje in de klas:
Breng een tweetal weekjes voor je kapoen naar school mag nog eens een bezoekje aan de
klas! Zo leren we elkaar al even kennen en kunnen we nog wat belangrijke weetjes voor een
goede start uitwisselen. Je kindje weet dan ook waarover je praat als je zegt dat het bijna
naar school mag!
Neem dan best eerst even contact op met ons zodat we samen een moment kunnen
afspreken. Dit gaat het makkelijkst via mail (zie onderaan)



Informatieavond:
In de eerste week van september is er een informatieavond voor de ouders van alle
instappertjes (ook als uw kindje pas later op het jaar  mag starten!) waar we onze
klaswerking een beetje toelichten.
Dit gaat door in onze klas, nadien kan er bij een glaasje wat bijgepraat worden! Hartelijk
welkom!
Wanneer u zich inschrijft via de website van onze school (bij ‘Digitaal’) ontvangt u de
maandelijkse nieuwsbrief en kan u zien op welke dag en hoe laat onze informatieavond
doorgaat.

De eerste schooldag/week:
De eerste schoolweek mogen jullie je oogappel (vanaf 8u20) tot in de klas brengen via de
hoofdingang. In de inkomhal naar links voor juf Jolien, 2 keer naar rechts voor juf Hilde.
‘s Middags worden de kinderen afgehaald aan de hoofdingang, op woensdagmiddag en ‘s
avonds via de grote poort aan de speelplaats. De kinderen wachten op hun stipje.
De tweede week worden de kindjes afgezet aan het 2e poortje van het knuffelpad. (enkel
voor de peuters).

Klaswerking:
Op onze schoolwebsite gbs-mozaiek.be vinden jullie onder ‘klassen’ bij OKA een link naar
onze klaswerking, daar krijgen jullie meer informatie over hoe onze schooldag verloopt.
Mochten jullie nog meer vragen hebben, beantwoorden wij die graag!

Juf Hilde (OKA): hilde.demaertelaere@grimbergen.be
Juf Jolien (OKB): jolien.goovaerts@grimbergen.be

 


