Welkom in de
Berenklas
Communicatie
-

De meeste communicatie verloopt via mail.
Controleer goed of je het juiste emailadres
doorgegeven hebt aan de school en
klasleerkracht.

Dit heb ik nodig
-

een stevige schooltas, GEEN trolley.
een herbruikbare drinkbus (gevuld meebrengen)
2 doosjes voor koek en fruit
Uniformschort (verkrijgbaar in het secretariaat, elke
dag nodig!)
een fluojas (elke dag aantrekken)

MEEBRENGEN
Turnen
-

-

De turnleerkracht vraagt om de kinderen die
dag gemakkelijke kledij aan te trekken (liefst
die dag geen rokjes of kleedjes)
De kleuters komen die dag met sportieve
schoenen naar school, geen turnpantoffels.
Onze klas gaat sporten op maandag en
vrijdag.

-

een doos zakdoeken.
voor het klasfotoboek; 3 foto’s van het gezin (ouders
en broer(s) of zus(sen)
Als je kleuter af en toe nog eens een ‘plasongelukje’
heeft, verse genaamtekende kledij mee te geven in
een plastic zak in de boekentas.
Gelieve alles te naamtekenen.

Koek en fruit voor in de speeltijd
Weetjes
-

-

-

-

-

Jarig? Je hoeft niets mee te brengen naar
de klas. Op school hebben we de
koekjesdoos voor de jarigen.
Werkjestas: Net voor een vakantie krijgt je
kleuter een werkjestas mee naar huis.
Deze tas gebruiken we opnieuw. Geef de
zak zo snel mogelijk terug mee naar de
klas.
Kom op tijd naar school! Beter 5 min vóór
het belsignaal dan 5 min te laat! De bel
gaat om 8.25 uur.
Thema’s: Soms moet/mag je kleuter iets
meebrengen. Dit wordt dan meestal
gevraagd via een briefje in de boekentas
of via mail.
Via de schoolwebsite,
www.basisschoolvlaanderen.be kunnen
jullie onze klas terugvinden en het reilen
en zeilen wat volgen.
Vragen? Mail gerust :
vanessa.geers@kbkscholen.be

VOORMIDDAG: fruit in een doosje
(geen bruine bananen, hapklare stukken)
NAMIDDAG: koek of fruit in een doosje
(geen chocolade aan de buitenkant, geen papiertjes)

Gelieve alle doosjes te naamtekenen.

Afgehaalden
-

-

De kleuters worden in de Berenklas afgehaald.
Als je nog een gesprek met de leerkracht wenst, wacht
dan even tot alle kinderen weg zijn. Zo behoudt de juf
het overzicht over de kinderen.
Zijn er veranderingen laat het de juf weten via mail of
telefoneer naar de school.
Zorg steeds dat je kind weet naar waar het moet of door
wie het wordt opgehaald. Zo voorkom je “paniek” bij je
kleuter.

