Welkom op onze kleuterschool

Infoavond
Raymond Van Belleschool
Schooljaar 2022-2023

Tel.: 02/527.15.84
E-mail : secretariaat@vanbelleschool.be
Website : http//:vanbelleschool.be
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ONS SCHOOLTEAM

Directeur

juf Christel

Secretariaat

meester Samir

Zorgteam

Zorgcoördinator: juf Christel

Zorgjuf lagere school (eerste en tweede
leerjaar) : juf Elien
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Zorgjuf lagere school (Vierde, vijfde en zesde
leerjaar): juf Karmen

Zorgjuf kleuterschool : juf Laetitia

Kleuterteam

Onthaalklas: juf Faye

Eerste kleuterklas: juf Messalina
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Tweede kleuterklas: juf Flore

Derde kleuterklas: juf Kirby

Kinderverzorgster : juf Yasmina

Lagere school

Eerste leerjaar: juf Karen
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Tweede leerjaar: juf Lindsay

Derde leerjaar: meester Hans

Vierde leerjaar: meester Sven en op maandag
juf Amelia

Vijfde en deels zesde leerjaar: juf Nadia

Zesde leerjaar : Nederlands en wiskunde : juf
Karmen
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Beweging

meester Imbrecht

Bewaking

juf Ingrid:
ochtend-, middag- en avondbewaking

Infano VZW:
middag- en avondbewaking
+ facturatie bewaking

September 2022

Infoavond

6

1. ’S MORGENS:
We verwelkomen uw kind graag aan de voordeur van
onze school.
We willen dan ook vragen om daar afscheid te
nemen, één van de leerkrachten begeleidt uw kind
verder naar de speelplaats.

De bel gaat om 8u42. KOM OP TIJD A.U.B.!
De lessen starten om 8u45.
(we beginnen elke dag met zeer belangrijke activiteiten voor je kind!)
De school eindigt om 15u10, behalve woensdag om 12u20
Kom je kleuter na schooltijd afhalen aan de kleuterdeur of na 15u15 aan de
hoofdingang. Komt pappie, mammie, oma, opa of iemand anders ze afhalen, zeg dit
dan aan de juf en NOTEER DIT OP EEN BRIEFJE!
Kinderen die na 15u15 nog niet opgehaald zijn, worden naar de bewaking gebracht.
De bewaking gaat door in de eetzaal van onze school.
2. JASSEN, MUTSEN, SJAALS EN KLEDIJ:
Schrijf steeds in alles de NAAM van uw kind.
Maak de muts, sjaal en wanten aan de jas vast.
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3. BOEKENTAS:

Schrijf steeds de NAAM in de boekentas

Wat kan er in de boekentas?:
Heen- en weermapje:
Hierin vind je informatie, facturen, mededelingen van juf en/of directeur.
Zo gaat het mapje heen en weer van school naar thuis en van thuis naar
school. Ouders bewaren de brieven thuis!!!!!

thuis

school

Eten:
Naam noteren op brooddoos + drinkbus met water
Wij verwachten dat de kinderen elke voormiddag een stuk fruit/ groente
eten. Ook een natuuryoghurt, yoghurt met fruit of een fruitknijpzakje kan.
In de namiddag eten de kleuters een koek zonder chocolade.
4. DRINKBUS:
Alle kinderen nemen een drinkbus mee met hun naam erop. In de
drinkbus zit water.
Plastic flesjes zijn niet toegelaten.
We willen een milieubewuste school zijn en vragen daarom extra
aandacht om te kiezen voor zo weinig mogelijk afval.
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5. TOILET:

kleuterschool gaan we op regelmatige momenten naar het toilet.
Denk aan gemakkelijke kledij a.u.b...
(Geen moeilijke ritssluiting, geen riem, …)
Zo kan uw kind zelf zijn broekje aan- en uitdoen.
In de

6. BEWEGINGSOPVOEDING:
Twee maal per week turnen de kleuters met meester Imbrecht:
• op turndagen sportkledij (joggingsbroek) aandoen van thuis uit
• turnpantoffels met naam meegeven om op school te bewaren.
In de vernieuwde sporthal mogen enkel indoor-schoenen met witte zool.
7. VERJAARDAG VIEREN:
Indien uw kind jarig is, dan wordt dit met heel de klas gevierd. Je
kind mag (niet verplicht) iets meebrengen, bv. cake, koek, fruit,
cupcakes, pannenkoeken, wafels,… (GEEN snoep, dus ook geen
snoepzakjes, geen uitdeelzakjes, geen slagroom, geen taart, geen
chocolade, geen drank, geen bekers, geen borden, geen rietjes, geen
speelgoed, geen cadeautjes). We willen een milieubewuste school zijn
en vragen daarom extra aandacht om te kiezen voor zo weinig
mogelijk afval. Een verjaardag vieren gebeurt altijd op voorhand in
samenspraak met de juf/meester.
8. KLASPOP:
Elke klas heeft een klaspop. De pop speelt mee met de kinderen, hij/zij praat alleen
Nederlands en brengt nieuwe thema’s aan. Spelenderwijs leren we samen tellen,
lezen we verhalen,… Een hele dag door leren we allerlei leuke dingen bij.
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9. KLASWERKING: EEN DAGJE IN DE KLAS

8u45: Jassen uitdoen, boekentassen
leegmaken

9u00: stuk fruit eten

9u30: Onthaalmoment: klassikaal of in
groepjes (kalenders, ochtendliedjes…)
+ activiteit
10u00: Speeltijd

10u15: Activiteiten in de speelwerkplekken

11u15: boterhammen eten + speeltijd

12u15: kringmoment + keuzemoment

12u45: Activiteiten in de speelwerkplekken

13u40: Koekje eten zonder chocolade. +
boekentas maken

14u00: speeltijd
14u20: Activiteiten in de
speelwerkplekken.
15u10
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10. OPVANG
* Tarieven bewaking:
Middagtoezicht: 20 cent/middag
Ochtend en avondopvang: 75 cent per begonnen half uur
De school voorziet een buffer van 15 minuten: dit is van 8.30u tot
8.45u en van 15.10u tot 15.25u (dan bewaken leerkrachten).
Boete: 5 euro na 18u
*Facturatie:
Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een factuur van de school. We verwachten
dat die factuur op tijd en volledig wordt betaald per overschrijving aan de school.
Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte.
Maandelijks krijgt u een factuur van Infano indien u gebruik maakt van bewaking.
Deze factuur dient betaald te worden aan Infano.
*Uren voor- en naschoolse opvang:
‘s ochtend: 7.00u tot 8.30u
’s avonds: 15.25u tot 18u
11. EXTERNENEN OP SCHOOL
* CLB:
De school werkt samen met Pieter Breugel (CLB):
Ilse Vangrunderbeek en Vanessa Haenen
CLB "Pieter Breughel“
Opzichterstraat 84
1080 Brussel
02 512 30 05 www.vclb-pieterbreughel.be
* OCB:
De school werkt samen met het onderwijscentrum Brussel.
* ONW:
Wij werken samen met het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel
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12. NOG ENKELE BELANGRIJKE SCHOOLAFSPRAKEN:
* Medicatie:
Indien er op school medicatie moet toegediend worden kan dit alleen
op doktersvoorschrift met data en tijdstip van inname en dosering.
* Nederlands les:
Wij organiseren Nederlandse les voor ouders op school, dit zal doorgaan op
dinsdag van 8.45u tot 9.45u., meer info zie directeur.
* Schooltoelage:
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs volgen in
Brussel kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de
ouders voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage. U ontvangt de
schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.
* Taalgebruik Nederlands:
U heeft bewust gekozen voor een Nederlandstalige school.
Wij verwachten dat u de Nederlandse taal stimuleert bij uw kind.
* Veiligheid rond onze school:
30 km/uur
Juist parkeren
Oprit vrijhouden
* Ziekte:
School via mail verwittigen: zocorvb@gmail.com
Briefje meegeven
Beperkt aantal dagen afwezigheid
* Website:
www.vanbelleschool.be
* Conflictsituaties:
Bij conflictsituaties staan we erop dat ouders geen andere kinderen aanspreken
op de speelplaats. Spreek de leerkrachten hierover aan zodat zij het conflict
kunnen oplossen.
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Ons jaarthema
Dit schooljaar gaan we samen op zoek naar onze superkrachten !
Rarara … welke superkrachten hebben de juffen en meesters ?
Rarara ... welke superkrachten hebben onze kinderen?
Rarara … welke superkrachten hebben onze ouders ?
Via verschillende workshops ontdekken we onze talenten !

We maken er samen een superleuk schooljaar van!!!

Hartelijk bedankt!
Het kleuterteam
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