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info@vks-bosvriendje.be
www.vks-bosvriendje.be
Facebook: Het bosvriendje

Door de kleinschaligheid van onze school zijn wij
één grote familie. Iedereen kent iedereen.
Kleine gezellige klasgroepen.
Natuurbeleving wordt hoog in het vaandel
gedragen.
Natuurleerpad doorheen de seizoenen.
Fit-o-meter op
kleutermaat.
Fietspaadjes.
Prachtige speeltuin
met zandbak.
Kans voor een middagdutje.

Kwaliteitsvol onderwijs.
Begeleiding op niveau van ieder kind.
Werken aan zelfstandigheid.
Uitgewerkt zorgbeleid.
Klasdoorbrekend werken vb. lachebekjes. Hierbij
mogen de kleuters in een andere klas gaan spelen,
uitwerken van gezamenlijke projecten, e.d.
Samenwerking met het naburige rusthuis.

Streven naar een gezonde school vb. dagelijks fruitmoment, in de namiddag een extra drankmoment
(water); geen snoepjes; vele bewegingskansen, ...

Goede samenwerking met
onze ouders.

EEN ENTHOUSIAST TEAM STAAT DAGELIJKS
VOOR U KLAAR

juf Jitse
2,5/3-jarigen
zorgjuf

juf Els
2,5/3-jarigen

juf Fien
3/4-jarigen

juf Elke
4/5-jarigen

juf Nicky
4/5-jarigen

EEN ENTHOUSIAST TEAM STAAT DAGELIJKS
VOOR U KLAAR

juf Ingrid
Directie
Zorgcoördinator

juf Tinne
Bewegingsjuf
Zorgjuf

Katrien Van de Sande
Jonas Boeckx
Administratief bediende Administratief bediende

Ilse Michiels
Middagmoeder
Poetsvrouw

Dominique Verholen
Middagmoeder

juf Stien
Kinderverzorgster

Jan Teunis
ICT-coördinator

Christel Tegenbos
Middagmoeder

Onthaal op de speelplaats (vanaf 8.15u)
Instappertjes mogen de eerste week tot in
de klas gebracht worden.
Onze kleuters worden op de speelplaats
opgevangen door de juffen.
Mama, papa, moeke, vake,… zet de kleuters af aan de witte lijn.
Verzamelen
in de rij (om 8.30u)
Bij het belsignaal gaan alle
Bosvriendjes op de rode stenen
staan in de rij. Ze beginnen
de dag met een morgenliedje en dan gaan ze
samen naar binnen.
Onthaal in de gang
De juf helpt de jasjes uitdoen en kijkt de boekentasjes na.
Nadien zetten de kleuters hun boekentasje in hun eigen
kastje en gaat de juf met haar kapoenen naar de klas.
Gezamenlijk onthaal in de zithoek
Jules, de klaspop, wacht de kleuters op.
De kleuters wensen elkaar
goedemorgen en zetten de
kalenders juist.
Samen met Petoetje,
het heen– en weerpopje,
vertellen ze wat ze thuis
hebben gedaan.
Er wordt afgesloten met
een catechesemomentje.

Aanbod in de verschillende hoeken
De juf stelt het aanbod en de activiteiten voor.
De kleuters gaan op ontdekking in de verschillende
hoeken:
- de poppenkamer
- de bouwhoek
- de automat
- de zandtafel
- de knutselhoek
- de computerhoek
- speel– en leertafels
- ...

Drankmoment
In de voormiddag kunnen de kleuters kiezen uit water en
melk. Op deze manier proberen wij een gezonde school
te zijn.
Goede gewoontevorming
De kleuters gaan nog even plassen en handen wassen.
Dan de jasjes aan om naar buiten te gaan.
Speeltijd (van 10.15u tot 10.30u)
Eerst smullen ze hun fruit op en dan kunnen ze volop
gaan bewegen.
Bij goed weer spelen zij in de speeltuin en fietsen ze op
de paadjes of op de speelplaats.

Aanbod in de verschillende hoeken (om 10.30u)
Ook nu heeft de juf weer een aanbod voor de kleuters.
Een gezelschapsspel, een expressieve activiteit vb.
schilderen, stempelen,…, een kringspelletje, iets lekkers
klaarmaken, het aanleren van een liedje of een versje,
bewegen met de bewegingsjuf, peuterschrijfdans, enz.

Goede gewoontevorming
Nog even naar het toilet en dan op weg naar de eetzaal
waar de twee middagmoeders al staan te wachten.
De kindjes die naar huis gaan, doen de jasjes aan en
wachten op de bank in de gang.
Ouders wachten aan de witte lijn tot het belletje gaat.
Bij het signaal worden de kleuters afgehaald in de gang
bij de juf.

Middagpauze (van 11.50 tot 13.15u)
Juf Ilse, juf Christel en juf Dominique vangen dagelijks
onze vriendjes op in de zaal. Zij helpen hen en verdelen
drank.
Tijdens de middag kunnen ze kiezen uit water, melk,
chocomelk, appelsap of appelsiensap.
Na de boterhammetjes gaan ze met z’n allen naar
buiten.

Kiesuurtje
Onze vriendjes mogen vrij spelen in de klas.
Het aanbod van de voormiddag kan nu verder gezet
worden. Bij goed weer spelen ze ook wel eens in de
speeltuin, in de zandbak en in ons bos.

Goede gewoontevorming
Zoals in de voormiddag maken de kleuters extra tijd om
samen naar het toilet te gaan.
De kleuters krijgen ook de kans om water te drinken.
Speeltijd (van 14.30u tot 14.45u)
Ook nu eten onze Bosvriendjes een koekje, stukje fruit of
nog een boterhammetje, gevolgd door het spel met kleuters uit andere klasjes.
Afsluiter van de dag
De kleuters komen gezellig in de kring zitten en luisteren naar een mooi verhaaltje bij een prentenboek.
Nadien maken onze kapoenen zich klaar om naar huis te
gaan.
De ouders wachten weer aan de witte lijn tot het belsignaal gaat. Dan mogen hun oogappels in de gang bij de juf
afgehaald worden. De oudere kleuters wachten flink buiten met hun juf in de rijen tot het belsignaal gaat. Bij het
vertrekken geven ze eerst de juf nog een handje.

WEETJES
In alle klassen zijn
computers aanwezig. Aan
de hand van didactische
leerspelen komen onze
kleuters in aanraking met
ICT.
Onze jarigen worden gevierd in de
klas. Zij mogen iets meebrengen om
te smullen vb. wafels, cake,… Het is
niet toegelaten om cadeautjes mee
te brengen voor andere klasgenootjes
om mee naar huis te geven.
Drank wordt aangekocht
in de school:
- water
- melk
- chocomelk
- appelsap
- sinaasappelsap
Er is regelmatig een vrijblijvend aanbod
voor vb. Boektoppers, vakantieboeken,…
Onze school werkt samen met de buitenschoolse
kinderopvang : ‘De Malle Molen’
Schoolstraat 55
2460 Lichtaart
014/55 65 93
Zij worden gebracht en opgehaald met het busje.

INSCHRIJVINGEN
Als uw kleuter 2,5 jaar wordt, mag hij/zij voor het
eerst naar school. Die stap betekent heel wat
voor uw kind.
Daarom bieden wij u de mogelijkheid om tijdens
de inleefdagen eens een kijkje in de klas te komen
nemen. Zo krijgen u en uw kleuter de gelegenheid
om kennis te maken met de leidster en de klas.
De data van de inleefdagen zijn steeds terug te
vinden op onze website www.vks-bosvriendje.be
en worden ook in de Postiljon meegedeeld.
Instappen kan op volgende wettelijke instapdata:
•
Op 1 september
•
Na de herfstvakantie
•
Na de kerstvakantie
•
Op 1 februari
•
Na de krokusvakantie
•
Na de paasvakantie
•
Na O.H.-Hemelvaart
Als u zich niet kan vrijmaken tijdens de
inleefdagen of tijdens de schooluren, kan u steeds
contact opnemen voor een afspraak
(tel. 014 55 70 40 of info@vks-bosvriendje.be).
Gelieve voor de inschrijving de Kids-ID of ISI+
van uw kind mee te brengen.
WIJ HETEN U EN UW KLEUTER
ZEER HARTELIJK WELKOM!
Het bosvriendjesteam

