Welkom in de Mickeyklas
Ik heet jullie zoon/dochter van harte welkom in de Mickeyklas. Het wordt
vast en zeker een fijn schooljaar vol leuke belevenissen.
Om alles vlot te laten verlopen volgen hier enkele PRAKTISCHE
AFSPRAKEN EN WEETJES.

TRING! DE BEL GAAT…
DIGITAAL MEE MET HET HELE
KLASGEBEUREN
Berichten over wat er allemaal in de klas te beleven
valt zal u via mail ontvangen. We kiezen er dus voor
om alle klasinfo digitaal te bezorgen. Indien u zelf
iets wil melden of een vraag heeft dan mag u dit
altijd mailen naar
julie.lestienne@kbkscholen.be.
Indien er zich wijzigingen voordoen in de vaste
regeling van opvang of middagmalen, gelieve dit
dan te mailen EN aan uw kleuter te melden. Zo
voorkomen we “paniek” bij de kleuter.

PIEKFIJN UITGEDOST MET SCHORT EN
FLUOJAS
Het dragen van een stoffen schort en fluojas is
verplicht op onze school. De stoffen schort zal
regelmatig naar huis meegegeven worden om te
wassen. Gelieve deze steeds tijdig terug mee te
geven naar school, want wij doen deze schort elke
dag aan.

De bel gaat ’s morgens om 08u25. Op tijd komen vinden wij heel
belangrijk, want zo kunnen we echt ‘samen’ aan de dag beginnen. De
schooldag eindigt om 15u50. (Op woensdag om 11u30 en op vrijdag
om 15u00). Kinderen die worden afgehaald op het einde van een
schooldag zullen in de uiltjesklas verzamelen.

VAN WIE IS DEZE BANAAN? KIJK DAAR STAAT EEN
NAAM!
Gelieve jas, sjaal, muts, boekentas, brooddoos,… te naamtekenen. Zo
vinden we verloren zaken makkelijker terug! Het is ook handig als het
symbooltje of de naam van uw kleuter terug te vinden is op de
fruitdoosjes, koekendoosjes,…

SPORTIEF DE BEENTJES STREKKEN
Op donderdag en vrijdag is er turnen. De turnleerkracht vraagt om die
dag makkelijke kledij en schoenen aan te trekken.

HUP IN DE BOEKENTAS
Gelieve één doos zakdoeken mee te brengen voor in de klas.

PRACHTIGE KNUTSELS EN FRUTSELS
De werkjeszak is een herbruikbare stoffen tas. Deze
zal doorheen het jaar meegegeven worden naar huis.
Het is fijn als deze werkjeszak telkens terug op school
aanwezig is om dan opnieuw te kunnen vullen met
leuke werkjes.

Gelieve het blad voor het grote vriendenboek van de klas in te vullen
en aan te vullen met leuke foto’s!

VAN SPELEN EN LEREN KRIJG JE DORST
Gelieve één herbruikbare drinkfles mee te brengen. (voorzien van
naam of symbool). De drinkfles zal elke vrijdag meegegeven worden
naar huis om uit te wassen.

LEUKE KIEKJES BEWONDEREN
Op de schoolwebsite www.basisschoolvlaanderen.be
kan u alle foto’s bekijken. Neem gerust af en toe eens
een kijkje op onze klaspagina en geniet zo mee van onze
klasavonturen.

SMULLEN TIJDENS DE SPEELTIJD
Tijdens de speeltijd in de voormiddag eten we een gezond
tussendoortje, fruit of groente (geen koek!). In de namiddag een
koek of een gezond tussendoortje.
We gaan voor een afvalarme speelplaats, daarom graag een koek
zonder papiertje in een doosje.

ONDERONSJE MET DE JUF
Als u mij graag wilt spreken, kan dit. U kan steeds via mail
een afspraak maken julie.lestienne@kbkscholen.be.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en als er iets is, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Vriendelijke groeten en altijd welkom!

Juf Julie

