
WELKOM 
in 

"Kinderen zijn een kostbaar geschenk, hen te 
mogen begeleiden, met hen te mogen 

samenwerken, ervaren wij als een fijne en 
waardevolle opdracht!" 

 



Jaarthema pedagogische begeleiding 



Deel 1: Onze school 



 Onze school 

• Leerlingen  
       

Nu op onze school:  

 

– KS: 7 klassen = 139 Lln  LS: 13 klassen = 257 Lln  

– Inschrijvingen schooljaar 2016-2017:  

 Broers en zussen: Vanaf di 1 maart 2016 

 Algemeen:   Vanaf donderdag 17 maart 2016 

 

 



• Schilderwerken in middenblok 

• Schilderwerken en opfrissing in verschillende 
klaslokalen 

• Dossier aanleg sportveld tot volwaardige 
speelplaats 

• Kleine herstellingen aan daken 

• Twee extra drankfonteintjes (KS + LS) 

 

 Onze school (infrastructuur) 



Schoolreglement 

• Raadplegen op de website. 

 

• Belangrijke vernieuwing: 

- wijziging van de schooluren                                            
 Reden : opmerking doorlichting                                                                     

 Gevolg : geen namiddagspeeltijd meer 

 Kinderen die naar huis gaan eten : terug op school ’s middags ten  

                vroegste vanaf 13u15  

 

 

 

http://www.dewindroos.net/


• Drank via school tijdens de kleine speeltijden 
afgeschaft. 

• Periode verplicht dragen fluohesjes gewijzigd 

 

• Cyberpesten toegevoegd bij pestbeleid  

 

• Evaluatiebeleid 
 

 

 

Nieuw 2015-2016 



• Deelname aan activiteiten tijdens de 
schooluren: geen toestemmingsbriefjes meer van de 

ouders, wel ouders inlichten dat die activiteit er is.  

 

• Gebruik van foto’s van leerlingen voor de 
website. Ouders moeten zelf komen melden of ze dit al dan 

niet willen.  

 

 

Nieuw 2015-2016 



Digitalisering   

• website :  

- volger van de klas, het schoolleven 
en  oudercomité 

- regelmatig een kijkje nemen  

 

• Communicatie kan via mail 

http://www.dewindroos.net/Klas.aspx?id=19#contentLinks


Ter herinnering (1) 

• Fietsers zetten een helm op. 

 

• Turnpantoffels/sportschoenen met 
lichtkleurige zolen. (vanaf K3) 

 

• Te laat ?! Eerst langs onthaal of directie. 

 



Ter herinnering (2) 

• Medicatie op school. 

• Bus is via gemeente: badge niet 
vergeten. 

• Opvang via Infano (vroeger 
Breugelkind) , ook op vrije dagen en 
pedagogische studiedagen 

• School- en studietoelagen. 

http://www.dewindroos.net/Onze-school.aspx


Deel 2: In de kleuterschool 



Elke klas heeft zijn symbool 
Instapklas –  

juf Karen en juf Vanessa 
Konijntjesklas 

 

 
 

K1A – juf Sara 
Eendjesklas 

 

 

K1B – juf Goele 
Muisjesklas 

 

K2A – Juf Machteld 
Kikkerklas 

 

K2B- Juf Nathalie 
Bijtjesklas 

 

 

K3A – Juf Mieke 
Schildpaddenklas 

 

K3B – Juf Ann  
Mollenklas 

 

Zorgleerkrachten 
Juf Inneke en juf Karen 

 
Kinderverzorgster: 

Juf Christel 
 

Turnleerkrachten: 
Juf Gaella en meester 

Peter 

 



schooluren 

 

8u30: schoolbel, 
kleuters gaan op de 
bankjes zitten 
 

      

 10u15-10u30: 
speeltijd 

     

12u20-13u30 : 
middagpauze 

 

15u25: einde klasdag 

 

 

x 



Woensdag 

 

8u30: schoolbel, 
kleuters gaan op de 
bankjes zitten  

      

10u15-10u30: speeltijd  

 

12u20: einde klasdag 

 

 

x x x x 



Woensdag x x x x 

 WEL NIET 

 

 
 
WOENSDAG = FRUITDAG 

 

Fruit in stukjes, banaan 
mag in de schil  

  

 Of fruit van de school 

 
 

GEEN cornflakes, snoep, en 
KOEKEN 
 

       
 
 

… 
 
 

 



Wat zit er in mijn boekentas? 
 WEL NIET 

Brooddoos 
 

 

Lekkere boterhammen 
(zorg ervoor dat uw 
kleuter lust wat er tussen 
zijn/haar boterham ligt) 

  
 
 

GEEN frietjes, hamburgers, 
koude schotels, snoep,  … 

 
… 

Fruitdoos of koekendoos  

 
  

Fruit in stukjes, banaan 
mag in de schil of een koek 
of een boterham 
 

  

 

GEEN cornflakes, snoep, 
yoghurt, koeken met chocolade 
 

 
… 
 
 
 

 



Wat zit er in mijn boekentas? 

Schriftje 

 

 
Uw kleuter krijgt aan het begin van het schooljaar een 
heen en weer schriftje mee. 
 
Draag zorg voor het schriftje, dit schriftje moet elke dag in 
de schooltas zitten 

Geen Frisdrank of 
drinkbussen! 

De kleuters krijgen 
drinken op school 

 
       

 

 



bewegingsopvoeding 

Elke klas gaat twee keer per 
week turnen  
samen met juf Gaella of 
meester Peter 



Verjaardag bij instap K2 
Een jarige kleuter wordt natuurlijk gevierd in de klas.  (liedjes zingen, dansen, 
kaarsjes uitblazen,…) 
  
Een traktatie is NIET verplicht. 

WEL NIET 
koekjes (zonder chocolade) 

 

Snoep 

 
Cake, taart (geen versiering met chocolade, slagroom, 
snoep…) 

  

Taart (met slagroom, chocolade) 

 
 

Fruit 

 

Chips of frisdrank 

  
 Individuele geschenkjes (geen 

ballonnen, toeters, individuele  
zakjes met de traktatie,…) 

 
 



Verjaardag in de 3de kleuterklas 
De jarigen van de maand vieren we met de hele klas op het einde van de maand. 
We koken dan iets lekker en vieren samen feest. 
  
  
  
 
 
De juf schrijft in de schrift welke ingrediënten de jarigen moeten meebrengen. 

Individuele geschenkjes moet je niet meebrengen.  
(geen ballonnen, toeters, individuele zakjes met de traktatie,…) 



Nuttige weetjes 
- Gelieve alles te NAAMTEKENEN: boekentas, brooddoos, sjaal, muts, handschoenen, 

fruitdoos, jas, reservekledij… 
 

…     … 
 

- Graag vragen wij aan elke kleuter een doos papieren zakdoeken. 
 

 
 

 

 
- Een zieke kleuter houdt u het best thuis, hij beleeft immers geen plezier aan de 
schoolactiviteiten en hij is voor de andere kleuters een bron van besmetting. 
 

   =>    
 
 
 
 

 
 

NAAM NAAM NAAM 
NAAM NAAM NAAM 



Nuttige weetjes 
- Gemakkelijke kleding: geen bretellen, broeksriemen, tuinbroeken.  
 

…   … 
 
 

 
- Geen kettingen en armbandjes, de kleuters kunnen dit enkel stuk of kwijt doen. 
 

 

- Geen speelgoed mee naar school, er is genoeg speelgoed in de klas 

 
 
 
 



Vragen? 



Het oudercomité 



Wat? 

• vertegenwoordigen alle ouders 

• band tussen ouders en school versterken 

• 4 hoofdtaken 

▫ informeren 

▫ ontmoeten 

▫ ondersteunen 

▫ adviseren 

 



Wie? 

• groep enthousiaste ouders 

• liefst uit zo veel mogelijk verschillende leerjaren 



Wat doen we? 

• 6 vergaderingen per jaar 

• activiteiten: 

▫ eetdag:  24 oktober 

▫ kaasavond:  12 maart 

▫ schoolfeest:  28 mei 



Wat met de opbrengst? 

• voor elke leerling: bijdrage voor uitstappen, 
toneelvoorstellingen,… 

• voor het 6de leerjaar: bijdrage voor de 
sneeuwschool 

• elke klas krijgt ook een extraatje voor de zak van 
sinterklaas 

• grote uitgaven van de school mee steunen: 
▫ sportveld 

▫ vuilbakken kleuters 

▫ … 



Zin om mee te doen? 

• Iedereen welkom! 

• Eerste vergadering: 15/9 om 20u 

• Laat zeker je contactgegevens achter aan de info-
stand op de speelplaats!  



Contactgegevens 

• Mail ons 
oudercomite@dewindroos.net 

• Volg ons zeker ook op de website van de school!! 

 

 

mailto:oudercomite@dewindroos.net


Filmpje kleuterschool 


