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Beste ouders en kinderen,
In dit infoboekje willen we je onze kleuterschool, 't Sprinkhaantje, beter
leren kennen. 't Sprinkhaantje is de kleuterschool van de Gemeentelijke
Basisschool van Buggenhout die je vindt in het hart van onze groene
gemeente, in de Collegestraat 1.
We willen een school zijn waar iedereen zich gelukkig voelt, waar men
elkaar helpt en waardeert. We houden van een vlotte communicatie
met de kleuters en hun ouders.
Zo puzzelen we samen aan later.
Met kleuters dag in dag uit samen leven, werken en spelen,… vereist
zoals jullie wel kunnen begrijpen, een flink stuk organisatie.
Met een aantal spel- en leefregels zorgen we dat iedereen zich vlug thuis voelt op onze
school. In dit infoboekje kom je er alles over te weten!

Kom jij ook bij onze vriendengroep?

EEN DAG IN ’T SPRINKHAANTJE…
Jullie kunnen op school terecht vanaf 8 u. op de speelplaats
en vanaf 8.15 u. in de klas bij de juf.
Dan is het mogelijk om korte mededelingen te doen over
uw kleuter of een afspraak te maken met de juf.
Komen jullie met de auto ? Parkeer hem dan op de parking
die u bereikt via de Platteput richting GC De Pit.
Zo komen jullie het veiligst bij de schoolpoort.
(skateterrein Pit).
De klasactiviteiten starten stipt om 8.30 u.
De poort gaat dicht voor de veiligheid van
onze kinderen. Er wordt klassikaal of in
groepjes gewerkt en gespeeld. We maken
leeruitstapjes, experimenteren en
exploreren.
Om 10.35 u. is een pauze voorafgegaan
door een koek met melk, chocomelk of
water. We brengen zelf niets mee.
Alles wordt voorzien door de school.
Om 10.50 u gaan we terug naar de klas.
Om 12.05 u. zit onze voormiddag er op.
Eerst gaat iedereen die op school blijft eten, naar de afgesproken plaats. Gezamenlijk
stappen we dan naar de kleuterrefter waar de kleuters een warme maaltijd kunnen
gebruiken of boterhammen opeten.
Wie een gezond drankje in brik of in een drankfles meebrengt, mag dit nuttigen. Wie geen
drankje meebracht, krijgt een lekker glaasje fris water aangeboden.
De kleuters kunnen ook gewoon naar huis gaan eten, we worden opgewacht aan de
schoolpoort.
In de namiddag hervatten we om 13.30 u.
De poort gaat terug open om 13.00 u.
Er is een korte pauze voorzien van 14.45 u. tot 15.00 u voorafgegaan door een moment
waarop kleuters water kunnen drinken, al dan niet meegebracht van thuis.
Om 15.30 u is er een fijne schooldag voorbij. We worden opgewacht aan de schoolpoort.
Tot morgen.

VOOR EN NASCHOOLSE OPVANG…
Elke morgen kunnen onze kleuters vanaf 6.45 u. terecht in de kinderopvang IBO Mallejan (in
De Pit) naast de sporthal.
Onder begeleiding worden ze naar school gebracht. Na de school worden de kleuters onder
toezicht weer naar de opvang gebracht waar ze tot 18.15 u. welkom zijn.
IBO Mallejan
Platteput 16
9255 Buggenhout
052/33.84.51

CLB...
Gedurende het schooljaar heeft een CLB-afgevaardigde regelmatig contact met de
kleuterleidsters en directie en worden kleine en grotere zorgen besproken.
Met een procesgericht kindvolgsysteem willen we onze kleuters leren kennen op basis van
hun welbevinden, betrokkenheid en competentie. Samen met het CLB-team worden
mogelijke interventies besproken.
Indien de kleuterleidsters het nuttig achten uw kind te laten testen, zullen zij dit eerst met u
bespreken.
Er gebeurt in samenwerking met de kleuterleidster van de 5-jarigen een opvolging naar
schoolrijpheid, in het kader van de overstap naar de lagere school.
VCLB Waas en Dender
Dijkstraat 43, 9200 Dendermonde
tel. : 052/21.52.53 - fax : 052/21.21.28
Pedagoge : Mevr. Martine Goossens
Tijdens het schooljaar worden de 3-jarigen onderzocht door het medisch schoolteam op
onze eigen school. De 4-jarigen gaan op onderzoek naar het medisch centrum te
Dendermonde.

VERJAARDAG – GEZOND SNOEPEN…
Op onze school is het de gewoonte om geen geschenkjes
mee te brengen voor de klasgenootjes.
De jarige staat een hele dag in het middelpunt van de
belangstelling, de juf maakt een kroon, er wordt gezongen,
de jarige krijgt een kleine attentie,… Geheel vrijblijvend mag
de jarige zorgen voor een kleine gezonde traktatie (een
wafeltje, een appel, een cake met kaarsjes, …).
Dit wordt in de klas met de vriendjes opgegeten.

AFWEZIGHEID...
Als uw kleuter afwezig is wegens ziekte of andere omstandigheden, is een medisch attest of
schriftelijke verklaring van de ouders niet noodzakelijk.
Als uw kleuter warme maaltijd blijft eten en afwezig is, dient deze maaltijd afgebeld te
worden voor 8.30 u op het secretariaat.

EEN KINDVRIENDELIJKE KLEUTERSCHOOL…
Er is een hartelijke ontvangst, een aparte inkom voor de kleuterschool.
Kleuterjuffen zorgen voor een warm onthaal vanaf 8.15 u. in de klas.
Wij werken in combinatieklassen wat ons toelaat beter te differentiëren.
Op de aparte kleuterspeelplaats is er voldoende ruimte voorzien om ongestoord te ravotten.

CONTACTLIJST…
Schoolbestuur:
Gemeentebestuur Buggenhout,
Nieuwstraat 2,
9255 Buggenhout
tel : 052/33.95.11
Schepen van onderwijs :
De heer Wim Mommaers
Directie:
De heer Koen Robberechts
tel : 052/33.95.63
www.gbsbuggenhout.be
e-mail : directie@gbsbuggenhout.be
De directeur is elke dag bereikbaar tijdens de schooluren, liefst na afspraak.
Secretariaat:
Gemeentelijke Basisschool,
Collegestraat 1,
9255 Buggenhout
tel : 052/33.95.67 - fax : 052/33.95.66

KLEUTERONDERWIJZERESSEN…
juf TamaraOst
juf Sofie De Wilde
juf Emily De Nil
juf Els Van Engelgem
juf Ingrid Van den Eede

Gemeentelijke Basisschool

't Sprinkhaantje
Collegestraat 1
9255 Buggenhout
tel : 052/33.95.67
directie@gbsbuggenhout.be
www.gbsbuggenhout.be
Je kan ons ook op Facebook volgen.

